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vernador José Richa / Londrina-PR, contendo os preços registrados
pela
empresa
METALÚRGICA
2002
LTDA.,
CNPJ:
05.293.504/0001-60, para os itens 01, 02, 04, 06, 08 e 09, nos valores
de, respectivamente, R$ 4.750,00 (Quatro mil, setecentos e cinquenta
reais), R$ 27.280,00 (vinte sete mil, duzentos e oitenta reais), R$
1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), R$ 4.380,00 (Quatro
mil, trezentos e oitenta reais), R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais),
R$ 285,90 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data desta publicação. Data de
Assinatura: 03 de fevereiro de 2010. A ata está disponíveis no endereço: http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/ e na Coordenação
de Administração e Finanças/ LOAF-1. Informações: tel.: (43)
3315.9130/3027-9130 ou fax. (43) 3315-9136/3027-9136
ROSILENE BORGES
Coordenadora
Em exercício

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2009
Nº Processo: 60630000163200944 . Objeto: O objeto deste termo éa
contratação dosserviços de impressso e emcomendas Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso VIII, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Serviços de impressos e encomendas Declaração de Dispensa em 01/02/2010 . ELCIO SIMAO ABREU DOS
SANTOS CORONEL . Ordenador de Despesas . Ratificação em
01/02/2010 . CARLOS ALBERTO PIRES ROLA BRIGADEIRO .
Comandante da Escola Superior de Guerra . Valor: R$ 3.000,00 .
Contratada :EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .
(SIDEC - 04/02/2010) 110402-00001-2010NE900000
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 1/2006. Nº Processo: 520000882006. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -CNPJ Contratado:
05042606000103. Contratado : ULTRADIGITAL COMERCIO E
SERVICO -PARA ESCRITORIO LTDA-EP. Objeto: O objeto do
presente termo é a prorrogação do contrato Fundamento Legal:
Art.57, da Lei 8.666/93 Vigência: 01/02/2010 a 30/01/2011. Valor
Total: R$50.916,00. Data de Assinatura: 28/01/2010.
(SICON - 04/02/2010) 110402-00001-2010NE900000
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: 520001822008. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -CNPJ Contratado:
02449992018101. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: O objeto do
presente termo é a prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias Fundamento Legal: Art.57 da Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2010 a
30/06/2010. Valor Total: R$24.000,00. Data de Assinatura:
30/12/2009.
(SICON - 04/02/2010) 110402-00001-2010NE900000
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2.1.3. estabelecer ações e programas de formação continuada
dos profissionais da educação, desenvolvidos articuladamente entre as
Instituições de Ensino Superior e as escolas públicas de educação
básica, de forma a assegurar o direito das crianças, jovens e adultos à
educação de qualidade socialmente referenciada;
2.1.4. contribuir com os sistemas de ensino na implementação da política de formação dos professores como sujeitos do processo educativo, pautada em uma concepção de formação inicial e
continuada que contemple a tematização de saberes e práticas num
contexto de desenvolvimento profissional permanente;
2.1.5. associar a pesquisa e a produção acadêmica à formação de professores, com a finalidade precípua de contribuir com a
melhoria do aprendizado dos estudantes por meio da articulação dos
órgãos gestores, dos sistemas de ensino e das instituições formadoras;
2.1.6. assegurar a participação dos profissionais da educação
das redes públicas de ensino no planejamento, gestão e avaliação do
projeto de formação continuada, em articulação com profissionais das
instituições de educação superior no atendimento das demandas formuladas nos Planos de Ações Articuladas dos estados e municípios,
no âmbito do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica;
2.2 A implementação dos projetos selecionados será definida
pelo Ministério da Educação considerando, dentre outros aspectos, as
demandas e necessidades apresentadas pelos planos estratégicos dos
sistemas de ensino no âmbito da Política Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica.
3. DOS PROPONENTES:
3.1. Poderão apresentar projetos de formação continuada dos
profissionais da educação básica:
3.1.1. As Universidades Federais e Estaduais que desenvolvem atividades de pesquisa, ensino e extensão nas áreas de conhecimento dos componentes curriculares ou temática específica da formação inicial e continuada de professores da educação básica;
3.1.2. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais) que atuam na formação inicial de professores, por meio da oferta de cursos de licenciatura;
3.2. Os projetos institucionais submetidos ao processo seletivo de que trata esta Chamada Pública por parte das unidades de
ensino ou dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação
das instituições de educação superior, deverão vir acompanhados da
aprovação da respectiva administração superior, observadas as demais
instâncias decisórias da instituição.
3.3. Cada instituição deverá apresentar um único projeto,
compreendendo as áreas do conhecimento a serem abrangidas, num
total de no mínimo 3 (três) áreas, indicando, na proposta, o coordenador institucional responsável pelo seu desenvolvimento, e os
coordenadores acadêmicos em cada uma das áreas.
3.4. A instituição proponente deverá constituir instância responsável por assegurar a articulação, coordenação, indução e organização de projetos e ações de formação continuada dos profissionais da educação básica.
3.5. Poderão ser apresentados projetos interinstitucionais que
envolvam mais de uma instituição, observado o disposto nos itens
anteriores.
3.5.1 Os proponentes organizados coletivamente em projetos
interinstitucionais devem constituir-se formalmente por intermédio de
instrumento de parceria ou termo de colaboração que contenha, pelo
menos, a definição das responsabilidades do Representante da parceria e o estabelecimento, no instrumento de acordo de cooperação
técnica, das atribuições da instituição representante do consórcio ou
parceria, e das atribuições das demais instituições parceiras.
4. DOS PROJETOS
4.1. Para efeito da presente Chamada Pública, serão consideradas as seguintes áreas para apresentação de projetos de formação continuada de professores da educação básica:
4.1.1. Desenvolvimento e/ou consolidação de novas metodologias articuladas aos componentes curriculares e temas transversais no ensino fundamental e médio;
4.1.2. Ensino médio: ciência, cultura e trabalho;
4.1.3. Ensino médio magistério e formação de professores;
4.1.4. Educação de crianças de zero a cinco anos em estabelecimentos educacionais;
4.1.5. Mediadores de leitura;
4.1.6. Gestão da educação especial na perspectiva da educação inclusiva;
4.1.7. Avaliação institucional da escola;
4.1.8. Avaliação da aprendizagem;
4.1.9. Relações étnico-raciais e diversidade no ambiente escolar:
4.1.9.1 Cultura e História dos Povos Indígenas;
4.1.9.2 Educação para as Relações étnico-raciais;
4.1.9.3 Diversidade no Ambiente Escolar;
4.1.10. Educação e direitos humanos:
4.1.10.1 Gênero e orientação sexual;
4.1.11. Educação Ambiental;
4.1.12 O atendimento educacional especializado - AEE;
4.1.13. Inclusão digital e os recursos de tecnologia assistiva;
4.1.14. Educação Integral.
4.2. O Anexo I apresenta os descritores de cada área acima
mencionada.
4.3. Os projetos de formação continuada a serem apresentados poderão abranger mais de uma área de formação, contemplando
áreas integradas e o trabalho inter e/ou multidisciplinar.
4.4. Os projetos de formação continuada apresentados deverão especificar as etapas para as quais se destinam:
4.4.1. Educação Infantil;
4.4.2. Ensino Fundamental;
4.4.3. Ensino Médio.

4.5. Na educação infantil os projetos de formação continuada
deverão especificar a etapa para a qual estarão voltados (creche - 0 a
3 anos; pré-escola - 4 e 5 anos ou toda a educação infantil - 0 a 5
anos) e também às características da jornada de atendimento (parcial
ou integral).
4.6. No âmbito do ensino fundamental os projetos de formação continuada deverão especificar seu grau de abrangência (anos
iniciais; anos finais; anos iniciais e finais).
4.7. O projeto de formação continuada especificará, quando
couber, a(s) modalidade(s) a que mais especificamente se direciona:
4.7.1. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva;
4.7.2. Educação de jovens e adultos;
4.7.3. Educação escolar indígena;
4.7.4. Educação quilombola;
4.7.5. Educação do campo;
4.7.6. Educação a distância;
4.7.7. Educação profissional e tecnológica;
4.7.8. Educação nas prisões
4.8. Os projetos deverão atender as seguintes diretrizes:
4.8.1. Abertura e flexibilidade no processo de formação continuada, de modo que possam ser adaptados a diferentes condições de
oferta e de exercício profissional;
4.8.2. Associação da competência científica acumulada em
diferentes áreas do conhecimento ao desenvolvimento de projetos de
formação continuada;
4.8.3. Proposição de formas inovadoras e eficazes de parceria entre instituições de ensino superior públicas bem como destas
com os sistemas de ensino, com o objetivo de desenvolver projetos de
formação continuada, potencializando e articulando a experiência
acumulada nesta área;
4.8.4. Capacidade de implementação em larga escala em
associação com instituições de ensino superior públicas por meio de
parceria institucionalizada com os municípios, estados e Distrito Federal;
4.8.5. Previsão de procedimentos eficazes de gestão do projeto, que garantam um trabalho contínuo em parceria com as redes e
unidades públicas de ensino, por meio de ações que integrem a
escola, as secretarias de educação e as instituições de ensino superior
públicas;
4.8.6. Participação de professores das redes públicas de ensino em articulação com profissionais das instituições de ensino superior, no planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto de
formação continuada.
4.9. A parceria de que trata o item 4.8.3. entre as instituições
de ensino superior e os sistemas de ensino deve ser feita, preferencialmente, por intermédio dos respectivos Centros de Formação de
Professores de sistemas municipais e estaduais, onde houver.
4.10. A participação de que trata o item 4.8.6. deverá ser
comprovada por meio de documento da Secretaria de Educação a que
o professor está vinculado.
4.11. Os Projetos devem explicitar no seu desenvolvimento
a(s) dimensão(ões) que será(ão) consideradas a partir das indicações
que se seguem:
4.11.1. formação continuada de professores do ensino fundamental, incluindo a elaboração de material didático (livros, vídeos,
softwares).
4.11.2. formação de formadores e orientadores de estudos
para os programas e cursos de formação continuada.
4.11.3. apoio a grupos de estudo e formação de professores
orientadores de estudos e tutores dos Programas de Formação Continuada do Ministério da Educação, articulados aos Centros de Formação de Professores, com vistas ao acompanhamento da formação
de professores cursistas.
4.11.4. concepção, elaboração e desenvolvimento de material
didático, novas metodologias e tecnologias de ensino para os processos ensino-aprendizagem, e para assistência individual/coletiva aos
alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem e defasagem
idade-série.
4.11.5. apoio ao coletivo da escola para o acompanhamento
do desenvolvimento profissional de professores iniciantes na carreira
do magistério público da educação básica.
4.12 Serão priorizados projetos de formação continuada a
serem ofertados na modalidade presencial e semi-presencial, com
carga horária mínima de 60 (sessenta) horas e carga horária máxima
de 280 (duzentas e oitenta) horas, devendo a Instituição proponente
especificar a modalidade de cursos a serem oferecidos, sua carga
horária e a certificação a ser concedida: atualização e aperfeiçoamento.
5. DAS PROPOSTAS PARA OS CURSOS PARA AS
ÁREAS DE CONHECIMENTO E ÁREAS TEMÁTICAS
5.2. No processo de avaliação do projeto de formação continuada submetido a presente chamada, além dos requisitos especificados no item 4.7 e nas Ementas constantes no Anexo 1 deste
Edital, serão observados também os seguintes critérios:
a)consistência do projeto proposto e sua adequação às Orientações Gerais da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais
da
Educação
Básica,
disponível
no
sítio
www.mec.gov.br/seb, e às orientações das ementas constantes do
Anexo 1 a esta Chamada;
b)competência e experiência acadêmica da equipe docente
responsável;
c)coerência com os planos estratégicos elaborados pelos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente no tocante
à formação continuada, nos termos de que trata o Artigo 8º do
Decreto 6.755/09
d)proposta de acompanhamento institucional e avaliação do
projeto e detalhamento das responsabilidades do coordenador institucional;
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Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICA
FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

A União, representada pelo Ministério da Educação, por
meio da Secretaria de Educação Básica, da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade e da Secretaria de Educação
Especial, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o
disposto no Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009 que institui a
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, na Portaria Normativa nº 9, de 30 de junho de 2009
que institui o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério da Educação e o disposto na
Portaria nº 1.129 de 27 de novembro de 2009 que constitui a Rede
Nacional de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
Básica, torna público que receberá propostas de instituições de ensino
superior públicas para apresentarem projetos para os cursos de formação continuada no âmbito do Plano Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Edital tem por objeto convocar instituições
públicas de ensino superior com licenciaturas, núcleos de pesquisa e
programas de formação continuada, participantes do Plano Nacional
de Formação dos Professores da Educação Básica a apresentarem
propostas dos cursos de formação continuada nas modalidades presencial e semi-presencial especificados no item 4.1 e detalhados no
Anexo I desta Chamada.
2. DOS OBJETIVOS:
2.1. O presente edital tem por objetivos:
2.1.1. ampliar a Rede Nacional de Formação Continuada de
Professores;
2.1.2. contribuir com a construção de um sistema nacional de
formação dos profissionais da educação, implementando os objetivos
e os princípios da Política Nacional de Formação dos Profissionais do
Magistério instituídos pelo Decreto 6.755/09 nas ações, programas e
projetos da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais
da Educação Básica;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032010020500024

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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ANEXO II - Modelo de Formulário para Inscrição dos Projetos
Instituição proponente:
Área(s) participante(s) do projeto:
Responsável pelo Projeto na IES:
Nome:
Telefone:
E-mail:
Titulação:
Vínculo institucional:
Justificativa do Projeto:
Na justificativa, indique a organização do projeto em sua articulação com os objetivos da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores:
- Relevância da proposta no contexto da formação continuada dos professores da educação básica;
- Possibilidade de adaptação a diferentes condições de oferta e de exercício profissional;
- Associação da competência científica acumulada em diferentes áreas do conhecimento ao desenvolvimento do projeto institucional de formação continuada;
- Parceria entre instituições de ensino superior públicas e os sistemas de ensino, inclusive no que se refere à participação dos docentes da educação básica no planejamento, desenvolvimento e execução do projeto de formação continuada;
- Capacidade de implementação do projeto em larga escala com os municípios, estados e Distrito Federal;
- Envolvimento institucional com o desenvolvimento da proposta;
- Consonância da proposta com as demandas de formação continuada de professores da educação básica;
- Outros aspectos que julgue pertinente destacar.
Estratégia de execução do projeto:
Neste item detalhe as etapas de trabalho do projeto. Enumere e descreva as ações/atividades necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s) e explique como pretende desenvolvê-las. Na explicitação da estratégia de execução do projeto deve-se: - Demonstrar a capacidade do
realizador em viabilizar o projeto;
- Definir as responsabilidades de cada membro da equipe executora, em cumprimento à Lei 11.273 de 2006 - Detalhar os objetivos e mostra claramente a ordem e os prazos de realização de cada etapa.
- Definir as formas de gestão do projeto, de modo a assegurar um trabalho contínuo em parceria com as redes e unidades públicas de ensino, integrando a escola, as secretarias de educação e as instituições de ensino superior;
- Definir formas de Participação de professores das redes públicas de ensino no planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto de formação continuada.Cronograma de Execução
Detalhamento das atividades que serão desenvolvidas durante a execução do Projeto e respectivos prazos.
Acompanhamento e avaliação
Detalhamento dos indicadores e da sistemática que será utilizada para a realização da avaliação do Projeto.
Descrição dos resultados esperados:
Do ponto de vista:
- Dos avanços na área de ensino para os alunos e docentes envolvidos;
- Da melhoria resultante do Projeto Pedagógico do Curso;
- Do impacto das ações do projeto na comunidade acadêmica e na melhoria da educação básica e resultados educacionais.
Proposta Orçamentária
Rubrica
Justificativa
Valor (R$)
Custeio
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Obrigações Tributárias
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Capital
Equipamentos e Material Permanente
Total

Professor(es) Responsável(eis) pelo Projeto Pró-Reitor responsável na IES
(assinar e datar)

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com fulcro na Lei 8.112/90, nos autos do Processo Administrativo 23000.023367/2007-81, que tramita na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais,
localizado a Avenida Professor Mário Werneck, 2590 - BuritisBelo
Horizonte/MG - CEP: 30575-180, NOTIFICA os servidores inativos
AFONSO PEREIRA, matrícula SIAPE 0272631, CPF 070.335.67634; e DÁRIO ANTÔNIO VITOLO, matrícula SIAPE 0272532, CPF
231.824.406-54, que os mesmos encontram-se respondendo na qualidade de ACUSADOS no referido processo. Assim, poderão os mesmos acompanhar o andamento dos trabalhos no endereço citado, tirar
cópias, indicar as provas que pretender produzir, bem como requerer
o que de direito, podendo inclusive nomear procurador, devendo
protocolar seus pedidos junto a secretária da Comissão, Sra. Adriana
Vieira, servidora em exercício na Reitoria do IF-Minas Gerais.
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2010.
ALEXANDRE DE ANDRADE INOJOSA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 3/2010 publicado no D.O.
de 04/02/2010, Seção 3, Pág. 24. Onde se lê: Valor R$ 1.871,25 Leiase : Valor R$ 22.455,00
(SICON - 04/02/2010) 153015-15245-2010NE900001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA ´CELSO SUCKOW
DA FONSECA´
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2009
Número do Contrato: 105/2009. Nº Processo: 23063001889200950.
Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 03707773000109.
Contratado : OFFICE MASTER COMERCIO E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA-ME. Objeto: O Termo Aditivo tem por objeto o
acréscimo de 25% da quantidade de todos os itens, conforme Nota de
Empenho 2009NE900899, no valor de R$ 751,20 (Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos). Fundamento Legal: Lei
8666/93, Suas Atualizações e Outros Dispositivos Legais. Data de
Assinatura: 10/12/2009.
(SICON - 04/02/2010) 153010-15244-2010NE900060

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 180/2009
Nº Processo: 23101.002374/2009. Contratante: FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ -CNPJ Contratado: 02213325000188.
Contratado : PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.. Objeto: Fornecimento à FUNDAJ de software de gerenciamento
e controle de ambientes virtualizados, referidos nos itens 21 (1 ud.),
e 22 (3 ud.), referente ata de registro de preços do Pregão Eletrônico
nº 94/2009 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2009 a 28/02/2010.
Valor Total: R$ 40.995,00. Fonte: 100000000 - 2009NE901246. Data
de Assinatura: 30/12/2009.
(SICON - 04/02/2010) 344002-34202-2010NE900034

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CGRH
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 108/2009
Espécie: Termo Aditivo ao Contrato particular de cessão de direitos
autorais nº. 106/2007, celebrado entre a FUNDAJ, CNPJ/MF nº.
09.773.169/0001-59 e a senhora ANA CHRYSTINA VENÂNCIO
MIGNOT, CPF nº. 322.308.697-87. Objetivo: prorrogar o prazo de
vigência do contrato por mais 24 meses, consoantes os elementos
contidos no Processo FUNDAJ nº. 23101.002255/2009. Vigência:
28/12/09 a 27/12/2011. Data da Assinatura: 30/11/2009.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS

mino da obra do edifício da Faculdade de Direito da UFGD. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 08/02/2010 a 06/12/2010.
Valor Total: R$1.972.115,81. Fonte: 112915030 - 2009NE901735.
Data de Assinatura: 31/12/2009.
(SICON - 04/02/2010) 154502-26350-2010NE900001

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2009
Nº Processo: 23005001269200913. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 09516077000193. Contratado : POTENCIA COMERCIO E
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO. Objeto: Aquisição de placa de vídeo de alta frequência com congelamento de
imagem para o equipamento arco cirúrgico da marca SIEMENS,
incluindo os serviços de instalação, troca, medição, calibração e ajustes necessários, e de conserto no comando de elevação de braço, com
apresentação de relatório técnico. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e
suas subsidiárias. Vigência: 27/01/2010 a 27/01/2011. Valor Total:
R$21.559,00. Fonte: 281000000 - 2010NE900048. Data de Assinatura: 27/01/2010.
(SICON - 04/02/2010) 150248-26350-2010NE900001
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 1/2010
Foi vencedora do Certame Mecânica do Bilo Ltda - ME
inscrita no CNPJ 04.158.421/0001-04 para todos os itens no valor
total global de R$ 16.440,00.
(SIDEC - 04/02/2010) 150248-26350-2010NE900001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2009

PREGÃO Nº 122/2009

Nº Processo: 23005001110200991. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 08828673000146. Contratado : TECNICA RIOGRANDENSE DE ENGENHARIAE OBRAS LTDA. Objeto: Execução da obra
do edifício do Centro de Salas de Aula - Bloco A - da UFGD.
Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 08/02/2010 a 06/12/2010.
Valor Total: R$ 2.396.243,20. Fonte: 312000000 - 2009NE901738
Fonte: 112000000 - 2009NE901739. Data de Assinatura:
31/12/2009.

A empresa Brasil Telecom S/A, inscrita no CNPJ:
76.535.764/0001-43 foi vencedora do certame com valor total de R$
139.998,00.

(SICON - 04/02/2010) 154502-26350-2010NE900001

WEDSON DESIDEÉRIO FERNANDES
Diretor-Geral
(SIDEC - 04/02/2010) 150248-26350-2010NE900001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2010

Nº Processo: 23005001112200980. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 08828673000146. Contratado : TECNICA RIOGRANDENSE DE ENGENHARIAE OBRAS LTDA. Objeto: Execução do tér-

Número do Contrato: 30/2005. Nº Processo: 23104070119200508.
Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 03429040000141. Contratado
: GRUPO ASSISTENCIAL ESPIRITA ''A -CANDEIA''. Objeto: Al-
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e)proposta institucional adotada pela instituição, para o planejamento e desenvolvimento integrado e articulado dos projetos, em
conjunto com os sistemas de ensino e os profissionais da(s) escola(s)
pública(s).
6 - DOS ITENS FINANCIÁVEIS
6.1. O Ministério da Educação apoiará as instituições que
venham a ser selecionadas mediante a descentralização de recursos ou
celebração de convênio, quando for o caso, observadas as regras
contidas no Decreto 6.170 de 25 de julho de 2007, regulamentado
pela Portaria Interministerial MPOG/MF nº 127, de 29 de maio de
2008, observando-se, sempre, o interesse da administração.
6.2. Os projetos de formação continuada, aprovados na presente chamada, serão apoiados financeiramente com valores de R$
50.000,00 (cinqüenta mil) reais a R$ 500.000,00 (quinhentos mil)
reais, com recursos direcionados aos seguintes itens:
I - coordenação institucional, coordenação acadêmica e coordenação pedagógica de programas de ensino e projetos de pesquisa;
II - professores formadores e orientadores de estudos dos
projetos de formação
III - deslocamento de equipe técnica para encontros presenciais;
IV - insumos acadêmico-administrativos (material de consumo);
V - passagens nacionais e diárias, observados os termos do
Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006;
VI - contratação de Pessoa Física;
VII - contratação de Pessoa Jurídica;
VIII - produção de material didático;
6.2.1. Os projetos apresentados deverão obedecer rigorosamente aos pagamentos vedados pela Lei 11.768 de 14 de agosto de
2008 (LDO 2009), no referente aos itens III, IV, V, VI e VII.
6.2.2. - Os itens I, II e VIII serão custeados por meio de
bolsas de estudo e de pesquisa, nos termos da Lei 11.273 de 2006,
cujos valores serão definidos em resolução própria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
6.3. Os recursos concedidos para o desenvolvimento dos
projetos de formação continuada de professores poderão apoiar a
estruturação da instância institucional responsável por assegurar a
articulação, coordenação, indução e organização de projetos e ações
de formação continuada dos profissionais da educação básica.
6.4. Os recursos para custear as ações descritas neste edital,
previstos no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, provenientes dos seguintes Programas e ações:
6.4.1. Programa 1448 - Qualidade na Escola, ações 6333 e
8684.
6.4.2. Programa 1060 - Brasil Alfabetizado, ação 8526;
6.4.3. Programa 1377 - Educação para a Diversidade e Cidadania , ações 8741, 8742, 8750, 8751, 8954; e
6.4.4. Programa 1374 - Programa de Desenvolvimento da
Educação Especial, ação 8613.
6.5. O MEC, por intermédio do Comitê Gestor da Rede
Nacional de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
Básica definirá sobre a continuidade no apoio financeiro mediante
avaliação do processo de desenvolvimento dos projetos selecionados
nesta chamada.
7 - DOS PRAZOS
As atividades inerentes ao objeto do presente edital observarão a seguinte cronologia básica:
Etapas
Recebimento das propostas

Data
Até 28 de fevereiro

Divulgação do resultado da pré-seleção

Até 15 de março

Ajustes necessários

Até 31 de março

Apresentação das propostas definitivas

Até 11 de abril

Divulgação dos resultados definitivos

Até 29 de abril

7.1. O MEC se reserva o direito de alterar o cronograma
acima estabelecido, a fim de atender necessidades técnicas relativas
ao processo de seleção.
7.2. O encaminhamento das propostas deverá ser feito, por
meio
eletrônico
(Internet),
para
o
endereço
editalrede2010@mec.gov.br, sob a referência deste Edital 2010-MEC, sendo
o correspondente recibo também emitido eletronicamente.
7.3. Eventuais esclarecimentos complementares a respeito
deste edital deverão ser solicitados por via eletrônica para duvidarede@mec.gov.br.
7.4. A Seleção, julgamento, pontuação, classificação e aprovação dos projetos será realizada por Comissão Técnica designada
formalmente para este fim pelas Secretarias de Educação Básica,
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e
Secretaria de Educação Especial,
nos respectivos projetos sob sua responsabilidade.
7.4.1. Durante o processo de avaliação a Comissão Técnica
poderá recomendar adequações das propostas de projetos, no orçamento estimado e no cronograma previsto no item 7.
7.5. Os resultados da seleção serão divulgados no sítio
www.mec.gov.br e publicado no Diário Oficial da União.
8 - DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Todos os direitos autorais dos cursos e materiais produzidos no âmbito dessa chamada são reservados ao Ministério da
Educação, devendo as instituições apresentar documentação de cessão
de direitos dos autores envolvidos na elaboração do curso.

8.2. Todos os materiais de referência propostos quando reproduzidos para uso no âmbito dos projetos propostos deverão ser
acompanhados com documentação de cessão e/autorização de uso,
respeitando as normas do direito autoral conforme estabelecido nos
Artigos 49 a 67 da Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
8.3. Todas as citações e referências bibliográficas, inclusive a
edição dos materiais dos cursos deverão seguir as seguintes normas
da ABNT: NBR10520 - Informação e documentação - Citações em
documentos; NBRISO2108 - Informação e documentação - Número
Padrão Internacional de Livro (ISBN); NBR6029 - Informação e
documentação - Livros e folhetos; NBR10525 - Informação e documentação - Número Padrão Internacional para Publicações Seriadas
- ISSN; NBR10526 - Editoração de traduções; NBR10719 - Apresentação de relatórios técnico-científicos; NBR12225 - Informação e
documentação - Lombada; NBR14724 - Informação e documentação
- Trabalhos acadêmicos; NBR15437 - Informação e documentação Pôsteres técnicos e científicos; NBR6021 - Informação e documentação - Publicação periódica científica impressão; NBR6022 - Informação e documentação - Artigo em publicação periódica científica
impressa; NBR6023 - Informação e documentação - Referências Elaboração; NBR6025 - Informação e documentação - Revisão de
originais e provas; NBR6027 - Informação e documentação - Sumário
- Apresentação; NBR6034 - Informação e documentação - Índice; e
NBRISO2108 - Informação e documentação - Número Padrão Internacional de Livro (ISBN).
FERNANDO HADDAD
Ministro de Estado da Educação
ANEXO I
EMENTAS DESCRITORAS DAS ÁREAS
3.1.1. Desenvolvimento e/ou consolidação de novas metodologias articuladas aos componentes curriculares e temas transversais no ensino fundamental e médio
Essa área compreende projetos de formação continuada voltados para os diferentes componentes curriculares e campos do conhecimento da educação básica como alfabetização e linguagem; educação matemática e científica, ensino de história, ensino de geografia,
artes, educação física, articulados aos componentes curriculares e aos
temas transversais tratados no ensino fundamental e médio e concebidos na perspectiva da educação inclusiva e da abordagem da
diversidade no contexto do ambiente escolar.
3.1.2. Ensino médio: ciência, cultura e trabalho
Esta área compreende projetos de formação continuada voltados para os diferentes componentes curriculares e campos do conhecimento do ensino médio, tendo como eixos articuladores a compreensão das relações entre ciência, cultura e trabalho na formação da
juventude.
3.1.3. Ensino médio magistério e formação de professores
Esta área compreende projetos de formação específica para
professores que atuam no ensino médio magistério nas áreas específicas da educação infantil, seus fundamentos, práticas e metodologias. É importante que tais projetos proporcionem a articulação
com os fundamentos históricos, sociais, filosóficos e psicológicos das
áreas relativas às ciências da educação, visando a construção da
identidade docente nos estudantes. Desenvolvimento e/ou consolidação de novas metodologias articuladas para docência no ensino
médio, modalidade normal.
3.1.4. Educação de crianças de zero a cinco anos em estabelecimentos educacionais
Essa área compreende Projetos de formação específica para
os docentes que atuam na Educação Infantil - creches e pré-escolas com a perspectiva de aprofundar conhecimentos teórico-práticos fundamentais do trabalho com crianças. Os Projetos devem estar embasados em conhecimentos próprios da área, proporcionando discussões sobre aspectos relevantes da prática pedagógica e da política
educacional e da pesquisa em Educação Infantil, além de promover
aprofundamento teórico, com vistas a oferecer oportunidade de reflexão sobre aspectos históricos, sociais, culturais e psicológicos próprios do desenvolvimento humano de 0 a 6 anos. É importante que os
Projetos ofereçam a oportunidade de troca de experiências pedagógicas e de pesquisas em creches e pré-escolas e proporcionem
discussões sobre a importância das diversas atividades e da cultura
nas instituições de Educação Infantil.
3.1.5. Mediadores de leitura
Esta área compreende projetos de formação para profissionais que atuam na educação básica, com o objetivo de desenvolvimento de estratégias de fortalecimento das práticas de leitura e de
formação de leitores nas diversas áreas de conhecimento, visando
capacitar professores e demais profissionais da rede pública de ensino
da educação básica capazes de compreender os mecanismos envolvidos no ato de ler e a forma de interferir para que os neoleitores
(crianças, jovens, adultos e idosos) desenvolvam plenamente suas
habilidades e competências de leitura e escrita, tendo em vista as suas
especificidades.
3.1.6. Gestão da educação especial na perspectiva da educação inclusiva
A organização de sistemas educacionais inclusivos orienta-se
pela promoção do acesso, participação e aprendizagem de todos os
alunos. Nesta perspectiva, a gestão da educação especial requer a
identificação da demanda de acesso à escola, a eliminação de barreiras que se interpõem impedindo ou limitando o acesso e permanência na escola, a organização e a disponibilização de recursos e
serviços, bem como a oferta do atendimento educacional especializado - AEE, para alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Fazem parte dos
processos de gestão, a formação de professores e demais profissionais
para a educação inclusiva, a promoção do trabalho colaborativo nas
escolas, da participação da família e da comunidade e da articulação
com as demais políticas públicas,
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A gestão da educação especial ancora-se em marcos legais,
políticos e pedagógicos, definidos na Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva MEC/SEESP/2008;
regulamentados no Decreto n. 6571/2008, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado; orientados pelas Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica MEC/SEESP/2009; e fundamentados
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência
ONU/2006.
3.1.7. Avaliação institucional da escola
Nesta área, os projetos de formação deverão abordar a avaliação institucional como procedimento interno do coletivo da escola.
Formas de envolvimento de todos os profissionais da escola e pais na
análise e demanda de melhorias - demandas para o sistema e para os
profissionais da escola. Formas de diagnóstico dos problemas e utilização de resultados de avaliação externa disponíveis. Vinculação do
projeto político pedagógico às demandas por melhorias e à formação
continuada dos profissionais. Análise de impacto das demandas nas
melhorias.
3.1.8 Avaliação da aprendizagem
Compreender os processos de avaliação na escola e suas
características. Formas de produção do sucesso ou do fracasso escolar. Analisar as concepções de educação, projeto político pedagógico e avaliação. O papel dos juízos e pré-juizos de valor na
avaliação em sala de aula. Avaliação e auto-avaliação. Acompanhamento do desempenho do aluno.
3.1.9. Relações étnico-raciais e diversidade no ambiente escolar
A formação de professores no Curso de Educação para as
Relações Étnico-Raciais visa qualificar os profissionais da educação
para atender às determinações da Lei nº. 10.639/2003, Lei nº.
9.394/1996, Resolução nº. 01/2004 e Parecer 03/2004, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, para
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática "História e Cultura Afro-Brasileira".
3.1.10. Educação e direitos humanos
A formação para a educação em direitos humanos tem por
objetivo fomentar processos de educação formal e não-formal, de
modo a contribuir para a construção da cidadania, o conhecimento
dos direitos fundamentais, o respeito à pluralidade e à diversidade
sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas,
preceitos fundantes do PNEDH.
3.1.11. Educação Ambiental
Educação Ambiental visa formar professores e profissionais
da educação capazes de compreender os temas da educação ambiental
e introduzi-los transversalmente na prática pedagógica da escola.
Com o apoio de uma educação ambiental crítica, participativa e
emancipatória, possibilitamos o empoderamento das comunidades locais e propiciamos também subsídios para o sempre falado, mas tão
difícil, exercício da transversalidade, da inter e transdisciplinaridade,
das questões ambientais nas disciplinas escolares. Pode-se assim gerar
uma atitude responsável e comprometida da comunidade escolar com
as questões socioambientais locais e globais, bem como enfatizar a
melhoria da relação ensino-aprendizagem.
3.1.11 O atendimento educacional especializado - AEE
O atendimento educacional especializado - AEE é realizado
pela educação especial e está voltado para a promoção da acessibilidade, compreendendo estratégias que propiciam a formação e a
aprendizagem e o uso de recursos pedagógicos acessíveis, aos alunos
com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas
habilidades/Super dotação. De acordo com a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o AEE
identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade
que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no AEE, tais como o ensino de Braille, Sorobã, Libras, Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA, o desenvolvimento dos
processos mentais e o enriquecimento curricular, não sendo substitutivas à escolarização. A oferta do AEE é articulada ao ensino o
ensino regular, sendo realizado forma complementar ou suplementar a
formação dos alunos, com atividades diferenciadas daquelas da sala
de aula comum.
3.1.12. Inclusão digital e os recursos de tecnologia assistiva
Os fundamentos de tecnologia de informação e comunicação
na perspectiva da inclusão digital contemplam os recursos de tecnologia assistiva - TA, como os leitores de tela, transcritores, acionadores, ampliadores e demais aplicativos para informática acessível.
Os recursos de TA são disponibilizados na sala de aula, na sala de
recursos e demais ambientes educacionais, como meio de viabilizar o
acesso à informação, à comunicação e construção conhecimento aos
alunos com deficiência, assegurando condições para sua participação
e aprendizagem.
3.1.13. Educação Integral
Um dos desafios atuais da educação brasileira é a ampliação
do tempo, dos territórios e das oportunidades educacionais para garantir e qualificar a aprendizagem dos alunos na perspectiva da Educação Integral/Integrada. Nesse sentido, as atividades para além das 4
horas diárias previstas no ensino regular devem se articular com o
projeto pedagógico das escolas e atender aos múltiplos aspectos da
educação integral, tais como as ações complementares à escola, ações
comunitárias, arte e educação, esporte e educação, atendimento individualizado a cada aluno, atendimento a crianças em situação de
risco, entre outras. O curso de formação em Educação Integral tem
como objetivo formar professores e profissionais da educação capazes
de compreender e implementar programas de educação integral e
integrada nas práticas pedagógicas das escolas de educação básica da
rede pública de ensino.
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