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de núcleos que sejam 
referência no atendi-
mento e na formação 
de profissionais do seu 
entorno. 
   
  Projeto Empreendedo-

rismo Juvenil e Micro-
crédito
Oferece formação e 
microcrédito a jovens 
empreendedores para 
que desenvolvam seus 
planos de negócios
 
    
 Programa Empresa 
Amiga da Criança
Reconhece através da 
con- ces-
são de 
um selo 
social, em-
pre- sas 
que assumem 10 com-
promissos com a infân-
cia brasileira. 
    
 Programa Garagem 
Digital
Promove a inclusão 
digi- tal de 
jovens e o 
desen- volvi-
mento de 
suas comu-
nidades por 
meio das tecnologias da 
informação e da comu-
nicação. 
    
    
    
 Projeto Mudando a His-
tória

Programas e 
Projetos

Para cumprir sua missão a 
Fundação Abrinq desenvol-
ve nove programas e cinco 
projetos que garantem a 
implementação dos direi-
tos da criança e do adoles-
cente. 

 Programa Adotei um Sor-
riso
Engaja profissionais volun-
tários que possam contri-
buir com 
a melhoria 
da qualida-
de de vida de 
crianças e 
adolescentes em organi-
zações sociais de atendi-
mento capacitadas para 
identificar sua própria 
necessidade de apoio pro-
fissional e para utilizá-lo.  
    
 Programa Biblioteca Viva
Propicia o acesso a livros 
de qualidade e à mediação 
de leitura 
fei- ta por 

edu-
ca- dores 
ca- pacita-
dos, am-
pliando as oportunidades 
culturais e educacionais de 
crianças e adolescentes. 
    
 Programa de Educação 
Infantil
Contribui para a melhoria 

da qualidade da educação 
infantil pela implantação 

Ofe- rece 
opor- tunidade 
de engaja-
mento a jovens para que 
atuem de forma proposi-
tiva na sua comunidade 
por meio da atividade de 
mediação de leitura e da 
multiplicação desta ação. 
    
 Programa Nossas Crianças
Mobiliza e articula recur-
sos técnicos e 
finan- ceiros da 
socie- dade civil 
que possibilitem 
um atendimen-
to de qualidade a crianças 
e adolescentes em organi-
zações sociais. 
    
 
Projeto Orçamento 

Criança
Dá prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente 
no orçamento público fe-
deral. 
    
 

Programa 
Prefeito 

Amigo da Criança
Compromete e apóia as 
gestões municipais na 
implantação de políticas 
públicas que promovam a 
melhoria da qualidade de 
vida de crianças e adoles-
centes. 
    



 Programa Prêmio Criança
Identifica, reconhece, sistematiza 
e dissemina experiências bem 
sucedidas da sociedade civil que 
contribuam para a garantia da 
proteção integral de crianças com 
idade entre 0 e 6 anos. 
    
 Projeto Presidente Amigo da 
Criança
Comprometer a gestão do 
presidente eleito na elabo-
ração e implementação de 
políticas públicas voltadas 
a melhoria da situação da 
criança e do adolescente 
do Brasil. 
    

 Projeto Virada de 
Futuro

Oferece oportunidade de 
formação a jovens por 
meio de bolsas de estudos 
e de ações complementa-
res que visam à ampliação 
de seu horizonte cultural e 
afirmação da auto-estima.

 
    

  Programa Petro-
brás Jovem Apren-

diz 
A Fundação Abrinq é par-
ceira da Petrobras, que 
promove a inclusão social 
de jovens em situação de 
vulnerabilidade social, por 
meio de sua qualificação 
social e profissional, con-
tribuindo para a sua inser-
ção no mercado de traba-
lho. 
    

  Semeando Tecno-
logia 
Ampliar a oportunidade de 
aquisição e fortalecimento 
de aprendizagens referen-

tes ao uso das Tecnologias 
de Informática e Comu-
nicação a 2000 crianças, 
adolescentes e jovens de 
São Paulo e ao mesmo 
tempo alavancar as pers-
pectivas profissionais e 
de vida de 20 jovens que 
adquiriram habilidades em 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação por meio 
do Programa Garagem 
Digital.
 
    
     

A Fundação Abrinq
está garantindo: 

- direito à educação
 
 Carlos Moreira dos Santos 
- 18 anos

Carlos era grafiteiro e teve 
seu talento para a arte 
reconhecido pelo Projeto 
Virada de Futuro, com uma 
bolsa para o curso de de-
senho publicitário da Esco-
la Panamericana de Arte.

_direito de não ser discri-
minado por sua raça
 
 
 Denízia Araújo Peres  
- 18 anos

Descendente de índios ti-
cunas, Denízia já não tem 
mais dúvida do que pre-
tende fazer nos próximos 
anos: cursar educação. 
Sua decisão aconteceu 
depois que passou a atuar 
como mediadora de leitu-
ra do Projeto Mudando a 
História, em Manaus (AM), 
despertando, nas crianças 

para as quais lê histórias, 
o interesse e amor pela 
cultura ticuna. 

_direito à assistência 
odontológica
 
 
 Rômulo Torres Maciel  
- 13 anos

Aluno do Centro Social 
Nossa Senhora do Bom 
Parto, Rômulo tinha ver-
gonha de sorrir por causa 
de um dente quebrado. 
Passou a receber trata-
mento odontológico por 
uma dentista do Programa 
Adotei um Sorriso e, hoje, 
já com o dente “conserta-
do”, voltou a sorrir e está 
influenciando os hábitos de 
higiene bucal dos colegas 
e da família. 
   
 

Formação do Pro-
fessor: 
  
 apoio à qualificação  
 
 
O Ministério da Educação 
vai investir este ano cerca 
de R$ 2,9 milhões em 47 
instituições de ensino su-
pe- rior 
pú- blicas 
sele- cio-
na- das 
para o 
Pro- gra-
ma de 
Con- so-
li- da-
ção das 
Li- cen-
ciaturas (Prodocência). O 
objetivo do programa é 
elevar a qualidade da gra-



duação, especialmente dos 
cursos de licenciatura que 
preparam professores de 
todas as áreas do conhe-
cimento para trabalhar na 
educação básica.

O apoio financeiro às ins-
tituições varia de R$ 10 
mil a R$ 80 mil. A duração 
máxima dos projetos é de 
seis meses. Para iniciar 
a implantação dos proje-
tos, as instituições devem 
aguardar mensagem da 
Secretaria de Educação 
Superior (SESu/MEC), 
preencher o formulário de 
plano de trabalho simpli-
ficado, que estará dispo-
nível na página eletrônica 
da SESu, e encaminhá-lo à 
secretaria

FNDE
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento 

da Educação

(Pnae), implantado em 
1955, garante, por meio 

da transferência de recur-
sos financeiros, a alimen-
tação escolar dos alunos 
da educação infantil (cre-
ches e pré-escola) e do 

ensino fundamental, inclu-
sive das escolas indígenas, 
matriculados em escolas 
públicas e filantrópicas.

Seu objetivo é atender às 
necessidades nutricionais 
dos alunos durante sua 
permanência em sala de 
aula, contribuindo para o 

crescimento, o desenvolvi-
mento, a aprendizagem e 
o rendimento escolar dos 
estudantes, bem como a 
formação de hábitos ali-
mentares saudáveis. 

O Pnae tem caráter suple-
mentar, 
como 
prevê o 
artigo 
208, 
incisos 
IV e VII, 
da Cons-
tituição 
Federal, 

quando coloca que o de-
ver do Estado (ou seja, 
das três esferas governa-
mentais: União, estados e 
municípios) com a educa-
ção é efetivado mediante a 
garantia de “atendimento 
em creche e pré-escola 
às crianças de zero a seis 
anos de idade” (inciso IV) 
e “atendimento ao educan-
do no ensino fundamen-
tal, através de programas 
suplementares de material 
didático-escolar, transpor-
te, alimentação e assistên-
cia à saúde” (inciso VII). 

Atualmente, o valor per 
capita repassado pela 
União é de R$ 0,22 por 
aluno de creches públicas 
e filantrópicas, de R$ 0,22 
por estudante do ensino 
fundamental e da pré-es-
cola. Para os alunos das 
escolas indígenas e loca-
lizadas em comunidades 
quilombolas, o valor per 
capita é de R$ 0,44. Os 
recursos destinam-se à 
compra de alimentos pelas 
secretarias de Educação 
dos estados e do Distri-

to Federal e pelos muni-
cípios. 

O repasse é feito direta-
mente aos estados e muni-
cípios, com base no censo 
escolar realizado no ano 
anterior ao do atendimen-
to. O programa é acompa-
nhado e fiscalizado dire-
tamente pela sociedade, 
por meio dos Conselhos 
de Alimentação Escolar 
(CAEs), pelo FNDE, pelo 
Tribunal de Contas da 
União (TCU), pela Se-
cretaria Federal de Con-
trole Interno (SFCI) e 
pelo Ministério Público. 

Em 2006, foram inves-
tidos R$ 1,48 bilhão para 
atender 36,3 milhões de 
alunos. Para 2007, o 
orçamento previsto é 
de R$ 1,6 bilhão des-
tinado ao mesmo uni-
verso de alunos. 
 
 
Parceiros e compe-
tências 

FNDE - É responsável 
pela assistência financeira 
em caráter complementar, 
normatização, coordena-
ção, acompanhamento, 
monitoramento e fiscaliza-
ção da execução do pro-
grama, além da avaliação 
da sua efetividade e eficá-
cia. 

Entidades executoras 
(EE)
 - Secretarias de Edu-
cação dos estados e do 
Distrito Federal, prefei-
turas municipais e es-



colas federais, que são 
responsáveis pelo recebi-
mento e pela execução dos 
recursos financeiros trans-
feridos pelo FNDE. 

Secretarias de Educação 
dos estados e do Distrito 
Federal - Atendem às es-
colas públicas estaduais e 
do Distrito Federal, respec-
tivamente. 

Prefeituras municipais 
- Atendem às escolas 
públicas municipais, às 
mantidas por entidades 
filantrópicas e às da rede 
estadual, quando expres-
samente delegadas pelas 
secretarias estaduais de 
Educação.

Escolas federais 
- Quando optam por rece-
ber diretamente os recur-
sos, que podem ser inclu-
ídos no repasse destinado 

às 
pre-
fei-
turas 
das 
res-
pec-
tivas 
cida-
des. 

Conselho de Alimenta-
ção Escolar (CAE) - Co-
legiado deliberativo e 
autônomo composto por 
representantes do Executi-
vo, do Legislativo e da so-
ciedade, professores e pais 
de alunos, com mandato 
de dois anos. O principal 
objetivo do CAE é fiscali-
zar a aplicação dos recur-
sos transferidos e zelar 
pela qualidade dos produ-

tos, desde a compra até a 
distribuição nas escolas, 
prestando sempre atenção 
às boas práticas sanitá-
rias e de higiene.

  
Alimentação Escolar. 

Com a promulgação da 
Constituição Federal, 
em 1988, ficou assegura-
do o direito à alimentação 
escolar a todos os alunos 
do ensi-
no funda-

mental 
por meio 
de progra-
ma suple-

mentar 
de ali-

menta-
ção escolar a ser oferecido 
pelos governos federal, 
estaduais e municipais. 

Desde sua criação até 
1993, a execução do pro-
grama se deu de forma 
centralizada, ou seja, o 
órgão gerenciador plane-
java os cardápios, adquiria 
os gêneros por processo 
licitatório, contratava la-
boratórios especializados 
para efetuar o controle de 
qualidade e ainda se res-
ponsabilizava pela distri-
buição dos alimentos em 
todo o território nacional. 

Nesse período, o número 
de municípios que ade-
riram à descentralização 
evoluiu de 1.532, em 
1994, para 4.314, em 
1998, representando mais 
de 70% dos municípios 
brasileiros. 

A consolidação da descen-
tralização, já sob o geren-
ciamento do FNDE, se deu 
com a Medida Provisória 
n° 1.784, de 14/12/98, 
em que, além do repasse 
direto a todos os muni-
cípios e secretarias de 
Educação, a transferência 
passou a ser feita auto-
maticamente, sem a ne-
cessidade de celebração 
de convênios ou quaisquer 
outros instrumentos simi-
lares, permitindo maior 
agilidade ao processo. 
Nessa época, o valor diário 
per capita era de R$ 0,13, 
ou U$ 0,13 (o câmbio 
real/dólar nesse perío-
do era de 1/1). 

Principais avanços - A 
Medida Provisória n° 
2.178, de 28/6/2001 
(uma das reedições da MP 
nº 1784/98), propiciou 
grandes avanços ao Pnae. 
Dentre eles, destacam-se 
a obrigatoriedade de que 
70% dos recursos transfe-
ridos pelo governo federal 
sejam aplicados exclusiva-
mente em produtos bási-
cos (Anexo I) e o respeito 
aos hábitos alimentares 
regionais e à vocação agrí-
cola do município, fomen-
tando o desenvolvimento 
da economia local. 

Com esse novo modelo 
de gestão, a transferência 
dos recursos financeiros do 



programa tem ocorrido de 
forma sistemática e tem-
pestiva, permitindo o pla-
nejamento das aquisições 

dos gêneros alimentícios 
de modo a assegurar a 
oferta da merenda escolar 
durante todo o ano letivo. 
Além disso, ficou estabele-
cido que o saldo dos recur-
sos financeiros existente 
ao final de cada exercício 
deve ser reprogramado 
para o exercício seguinte 
e ser aplicado, exclusiva-
mente, na aquisição de 
gêneros alimentícios. 

Outra grande conquista 
foi a instituição, em cada 
município brasileiro, do 
Conselho de Alimen-
tação Escolar (CAE) 
como órgão deliberativo, 
fiscalizador e de assesso-
ramento para a execução 
do programa. Isso se deu 
a partir de outra reedição 
da MP nº 1.784/98, em 2 
de junho de 2000, sob o 
número 1979-19. Assim, 
os CAEs passaram a ser 
formados por membros da 
comunidade, professores, 
pais de alunos e represen-
tantes dos poderes Execu-
tivo e Legislativo. 
 
  

Cursos técnicos 
ganham catálagos
 Cerca de 60 especialis-
tas de todo o país estarão 
reunidos, em Porto Alegre 
(RS), da próxima segunda-
feira, 20, ao dia 22, para 
discutir o texto do Catá-
logo Nacional dos Cursos 
Técnicos de Nível Médio. 
O documento servirá para 
orientar estudantes e 
escolas na escolha e ges-
tão de cursos, a exemplo 
do que propõe o Catálogo 
Nacional dos Cursos Su-
periores de Tecnologia, já 
implantado e em fase de 
atualização. 

“O texto é um marco posi-
tivo para a organização da 
oferta de cursos técnicos 
com qualidade”, afirma o 
secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica 
do MEC, Eliezer Pacheco. 
O catálogo será finalizado 
após discussão e consulta 
pública em quatro encon-
tros regionais. Além do 
evento de Porto Alegre, 
estão agendadas reuniões 
em Florianópolis (SC), de 
27 a 29 de agosto, João 
Pessoa (PB), de 10 a 12 de 
setembro, Belém (PA), 17 
a 19 de setembro, e em 
São Paulo (SP), de 24 a 26 
de setembro.

Educação profis-
sional terá parceria 
de estados e muni-

cípios

Campos (RJ) — Durante 
a solenidade de inaugura-
ção da Uned Guarus, em 

Campos dos Goytacazes, o 
ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, anunciou 

para o início de setembro 
a divulgação da lista das 
50 cidades que vão rece-

ber as próximas escolas de 
educação profissional, que 
serão construídas e equi-
padas a partir de 2008.

De acordo com o ministro, 
a segunda fase do projeto 
de expansão da rede de 

educação profissional será 
feita em parceria do MEC 
com estados e municípios. 
Ele adiantou que 39 muni-
cípios já ofereceram infra-
estrutura e equipamentos 
para o funcionamento das 
escolas. Nesses casos, o 
Ministério da Educação 

participará com os profes-
sores e servidores admi-

nistrativos.

A segunda etapa da ex-
pansão compreende a 

construção de 150 novas 
escolas no período de 

2008 a 2010. 

Rodrigo Dindo

Educação Infantil

A “educação infantil, pri-
meira etapa da educação 

básica tem como finalidade 
o desenvolvimento integral 
da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelec-
tual e social, complemen-



tando a ação da família e 
da comunidade. A educa-
ção infantil será oferecida 
em: creches, ou entidades 
equivalentes, para crian-
ças de até três anos de 
idade; pré-escolas, para 

crianças de quatro a seis 
anos de idade.”  [LDB art. 

29 e 30] 
A gestão democrática da 
escola, os materiais di-
dático-pedagógicos e a 
formação do professor 

são fatores determinantes 
para a qualidade social da 
educação, que forma indi-
víduos críticos e criativos, 
preparados para o pleno 
exercício da cidadania. É 
com esse objetivo que o 

Departamento de Políticas 
de Educação Infantil e En-
sino Fundamental formu-
la políticas educacionais, 
propõe e coordena suas 

ações.

É responsabilidade deste 
Departamento traçar dire-
trizes políticas e pedagógi-
cas que busquem garantir 
aos jovens e adultos que 
não tiveram acesso à es-
cola ou dela foram excluí-
das, o direito de educação 

ao longo da vida.

Nesta perspectiva, com-
preende a alfabetização 

como o início do processo 
de escolarização e parte 

integral da política de edu-
cação de jovens e adultos. 
O departamento tem por 
objetivo incentivar a con-
tinuidade dos estudos de 

modo a fortalecer a educa-
ção como instrumento de 

promoção social, individual 
e coletivo. 

Programa Brasil 
Alfabetizado

O Programa Brasil Alfabeti-
zado repre-
sen- ta um 
por- tal de 
en- trada 
na cidada-

nia, articu-
lado direta-

mente 
com o au-

mento 
da escolarização de jovens 

e adultos e promoven-
do o acesso à educação 

como um direito de todos 
em qualquer momento da 

vida.

O programa enfatiza a 
qualidade e o maior apro-
veitamento dos recursos 

públicos investidos na edu-

cação de jovens e adultos 
e inclui: 

Ampliação do período de 
alfabetização de seis para 

até oito meses; 
Aumento de 50% nos 

recursos para a formação 

dos alfabetizadores; 
Estabelecimento de um 

piso para o valor da  bol-
sa paga ao alfabetizador, 
aumentando a quantida-
de de turmas em regiões 

com baixa densidade 
populacional e em co-

munidades populares de 
periferias urbanas; 

Implantação de um sis-
tema integrado de moni-
toramento e avaliação do 

programa; 
Maior oportunidade de 

continuidade da escolari-
zação de jovens e adul-
tos, a partir do aumento 

de 42% para 68% do 
percentual dos recursos 
alocados para estados e 

municípios

Colégio Pedro II 
tem novo Campus 

no Rio



O presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
e o ministro da Educação, 
Fernando Haddad, inaugu-
ram nesta quinta-feira, 16, 

às 16h, o Campus Edu-
cacional do Colégio Pedro 
II de Realengo, no Rio de 
Janeiro. Nos últimos anos, 
a unidade escolar foi sig-
nificativamente ampliada 
para poder abrigar seus 

mil alunos, além de aten-
der à comunidade da Zona 

Oeste do Rio.

A nova unidade escolar 
funcionará na antiga sede 
da Fábrica de Cartuchos e 
Munição do Exército Brasi-
leiro, desativada há mais 

de 50 anos. A antiga cons-
trução deu lugar a uma 
moderna instalação de 

ensino, que permitirá aos 
jovens da região o ingres-
so em uma das escolas pú-
blicas mais tradicionais do 
país. A unidade atenderá, 
em seus três turnos, alu-
nos matriculados no ensi-
no médio e no Programa 

Nacional de Integração da 
Educação Profissional com 
a Educação Básica na Mo-
dalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja).
Comunidade — As benfei-
torias atingirão toda a co-
munidade. Um exemplo é 
a Biblioteca Digital Comu-
nitária, que disponibilizará 
60 computadores, além 
de salões de exposição, 
auditório e recursos para 

realização de videocon-
ferência. Os equipamen-

tos são adaptados para o 
atendimento de pessoas 
com necessidades espe-
ciais. A biblioteca conta 

com teclados e impressora 
em braille, fones de ouvi-
do, programas para leitura 
de tela e interpretação de 

comandos de voz.

A unidade de Realengo 
tem um complexo despor-
tivo, composto por duas 
quadras poliesportivas, 
arquibancadas, área de 

circulação e aquecimento, 
sanitários, vestiários femi-
nino e masculino, sala para 
guarda de material e ga-

binete médico, totalizando 
500 metros quadrados de 
área construída com tec-
nologias para otimização 
da luz natural. O espaço 

permitirá aos alunos e jo-
vens da comunidade a prá-
tica de esportes. Cria-se, 

assim, um ponto de lazer e 
recreação na região.

Com a nova unidade de 
ensino, a população tam-
bém terá acesso à cultura 
e lazer. O campus tem um 
Centro de Cultura Popular 
e Lazer Comunitário, no 

qual a comunidade poderá 
montar feiras de artesana-
to e desenvolver aspectos 
criativos e folclóricos da 

região. Também foi reser-

vado um amplo espaço 
para ginástica e danças 
para a terceira idade.

Assessoria de Comunica-
ção Social

.

Extensão universi-
tária: seleção con-

cluída
 

Mais 75 instituições fede-
rais e estaduais de educa-
ção superior foram sele-

cionadas pelo Ministério da 
Educação para implantar 
projetos do Programa de 
Apoio à Extensão Univer-
sitária (Proext). Desde 

2003, quando o programa 
foi criado pela Secreta-

ria de Educação Superior 
(SESu/MEC), já foram 

aprovados 356 projetos 
em todo o Brasil.

De acordo com o primei-
ro edital do ano, lançado 
em junho, os investimen-
tos são de R$ 6 milhões 
em recursos financeiros 
para o programa — R$ 

4,5 milhões para as insti-
tuições federais e R$ 1,5 
milhão para as estaduais. 
As propostas aprovadas 

abrangem qualificação de 
professores que atuam no 
sistema educacional; edu-
cação de jovens e adultos; 



juventude e desenvolvi-
mento social; geração de 
trabalho e renda em eco-
nomia solidária; promoção 
da saúde e prevenção de 

doenças; atenção à pessoa 
idosa, à pessoa com defici-
ência e às populações indí-
genas e de quilombolas.

As instituições encaminha-
ram ao Ministério da Edu-
cação propostas de natu-

reza acadêmica capazes de 
criar impacto na formação 
do estudante, com proje-
to didático-pedagógico e 

atribuição de créditos aca-
dêmicos sob orientação de 
tutores. Devem, também, 
contribuir com políticas 

públicas prioritárias para o 
desenvolvimento regional 
e nacional. O Proext apóia 
instituições que trabalhem 
com programas e projetos 
de extensão universitária 
com ênfase na inclusão 

social.

A lista das instituições se-
lecionadas está na página 
eletrônica da secretaria.

Assessoria de Imprensa da 
SESu

Novo Brasil Alfa-
betizado chega a 

Sergipe

A região Nordeste concentra 
hoje 90% dos municípios 

brasileiros com taxa de anal-
fabetismo superior a 35%. 

Sergipe, com taxa de analfa-
betismo de 19,67%, encon-
tra-se nessa região, que se 

tornou prioritária para o Bra-
sil Alfabetizado. O programa 
desenvolve políticas de aces-
so à educação para pessoas 
com 15 anos ou mais que 

não tiveram oportunidade de 
freqüentar a escola na idade 

regular. 

De acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD/IBGE 2005), 
23,5% dos sergipanos com 
dez anos ou mais, não são 
alfabetizados. Em 2006, a 

Secretaria Estadual de Edu-
cação de Sergipe cadastrou 

54.444 alfabetizandos e 
2.726 alfabetizadores, mas 

para que o estado fique livre 
do analfabetismo, esse nú-
mero precisa crescer nos 

próximos anos.

O novo Brasil Alfabetizado 
apoiará esse crescimen-
to. Uma das novas ações 
que serão implementadas 
em Sergipe é o pagamento 
de bolsas aos professores. 
Eles receberão R$ 200,00 
mensais do Ministério da 

Educação, para alfabetizar 
jovens e adultos no con-

traturno de suas atividades 
normais. Os municípios 

que aderirem ao programa 
também receberão recur-
sos para a formação dos 

alfabetizadores, compra de 
materiais didático e peda-
gógico, merenda e trans-

porte. 

Até o final de 2007, R$ 
300 milhões serão desti-
nados à alfabetização de 
jovens e adultos no país, 

R$ 100 milhões a mais que 
em 2006. Para cada adulto 
que estiver em processo 
de alfabetização, haverá 

um repasse de R$ 200,00 
do MEC. A distribuição 

dos recursos será feita em 
função dos projetos apre-
sentados pelos estados e 

municípios.

Selos — Outra medida 
para incentivar a ação 

alfabetizadora nos estados 
é a criação dos selos Mu-
nicípio Livre do Analfabe-
tismo, que será concedido 
às cidades que alcançarem 
97% de alfabetização, e 
Município Alfabetizador, 
para aquelas que, em 

2010, tiverem reduzido 
a taxa em 50% em com-
paração com os dados de 

2001. 

Cíntia Caldas

    
    

Brasil e França: 



Inscrições para 
doutorado

Os estudantes de douto-
rado dispostos a participar 
de intercâmbio na França 
têm prazo até 31 de ou-
tubro para fazer a inscri-
ção no programa Colégio 

Doutoral Franco-Brasileiro 
(CDFB). Realizado em par-
ceria pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (Ca-
pes/MEC) e pelo Conselho 
de Presidentes de Univer-
sidades da França (CPU), o 
programa forma profissio-
nais de alto nível nos dois 
países, nas diversas áreas 

do conhecimento.

Os estudantes brasileiros 
devem estar matriculados 
em cursos de doutorado 

avaliados pela Capes, com 
nota preferencialmente 

igual ou superior a 5 e ter 
completado um total de 
créditos compatível com 

o programa de estudos e 
com o projeto de pesqui-
sa a ser desenvolvido na 
instituição de destino. O 
programa concede bolsas 
de estudos na modalidade 

doutorado-sanduíche — 
curso de doutorado em co-
laboração com instituição 

de pesquisa do exterior —, 
em regime de co-orienta-

ção ou co-tutela.

No caso de co-tutela, o 
doutorando deve perma-
necer na instituição de 

destino pelo período de 12 
a 18 meses e pode ter o 

reconhecimento oficial dos 
títulos conferidos nos dois 

países. No caso de co-
orientação, a permanência 

será de 12 meses, sem 
prorrogação. As atividades 
serão desenvolvidas sob 
a supervisão de um co-
orientador. Não há a ga-

rantia de reconhecimento, 
pela França, do título obti-

do no Brasil.

Os selecionados receberão 
passagens aéreas, mensa-
lidades no valor de 1,1 mil 

euros (R$ 2,9 mil), auxílio-
instalação e seguro-saúde 
proporcionais. As candi-
daturas serão avaliadas, 
em uma primeira etapa, 

por consultores da Capes. 
Serão analisados pontos 

como o mérito científico e 
considerados o   histórico 
acadêmico e o currículo da 
Plataforma Lattes — base 
de dados de currículos e 
instituições das áreas de 
ciência e tecnologia — do 
candidato. A responsabi-
lidade da segunda etapa 

da avaliação é do Comitê 
de Monitoramento do Pro-
grama CDBF, integrado por 

reitores de universidades 
brasileiras. As atividades 
na França terão início em 
fevereiro do próximo ano. 

As universidades francesas 
devem ser consorciadas 

com a CPU. 

Mais informações na pági-
na eletrônica da Capes.

Fátima Schenini

SEED - Secretaria 
de Educação a dis-

tância

A TV Escola é um Programa da 
Secretaria de Educação a Distân-
cia, do Ministério da Educação, 
dirigido à capacitação, atualiza-
ção e aperfeiçoamento de 
professores da Educação 



Bási-
ca e ao enriquecimento 
do processo de ensino-
aprendizagem

DVD escola          
O Projeto DVD Escola 
integra um conjunto de 
políticas e ações do Mi-
nistério da Educação cujo 
foco é garantir a universa-
lização, o elevado padrão 
de qualidade e a eqüidade 
da educação básica no 
Brasil. O Projeto sinaliza, 
também, o compromisso 
com a atualização tecno-
lógica e democratização 
da TV Escola, uma vez 
que o acervo e os moder-
nos aparelhos de DVD al-
cançarão escolas públicas 
ainda não atendidas. 

Além de atender novas 
escolas, esta ação do 
governo federal alcançará 
os 375 Núcleos de Tecno-
logia Educacional - NTEs 
cadastrados pela SEED 
que receberão aparelhos 
de gravação de DVD para 
que possam atuar como 
pólos de difusão e atua-
lização permanente das 
novas programações da TV 
Escola.

Educação Profissional  
   
  S.O.S -  Na era da in-
formática este curso dá 
do jovem à 3ª Idade 
atendimento na área de 
informática dando emba-
samento e profissionaliza-
ção, dependendo da ne-
cessidade de cada um.

  
  
  
   

    Eu , Ana Angélica, vou 
apresentar algúns traba-
lhos que montei nos apli-
cativos que neste curso 
estudei:

Aplicativo Paint

a)

 

b)

c)

 Aplicativo corelDraw 

a)

     

  b)

   c)

  

   d)

 Assim termino a 1ª 
Edição da Revista Ana. 
   

 Agradeço ao S.O.S 
Computadores e aos 
professores  Aldemir 
e Bruno a maravilho-
sa oportunidade que 
me deram de entrar no 
mundo da informática! 
    
Rio - Agosto - 2007
     

    Ana Angélica




