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Nº 239, quinta-feira, 13 de dezembro de 2007
Art. 2o A exploração do serviço autorizado somente poderá
ser realizada por aeronave devidamente homologada.
Art. 3o Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
ALLEMANDER PEREIRA FILHO
Diretor
ALEXANDRE GOMES DE BARROS
Diretor
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Diretor
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DECISÃO N o- 258, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007
Renova autorização para operação de empresa de Serviço Aéreo Especializado.
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL - ANAC, no uso das atribuições que lhes conferem o arts. 11,
III, da Lei no 11.182, de 27 de setembro de 2005, 4o, XIV, e 24,VI,
ambos do Anexo I do Decreto no 5.731, de 20 de março de 2006,
considerando o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
e na Portaria no 190/GC-5, de 20 de março de 2001, e tendo em vista
o que consta do Processo no 07-01/0044/76, decide:
Art. 1o Renovar, por 5 (cinco) anos, a contar de 12 de
dezembro de 2007, a operação da empresa Aero Agrícola Santos
Dumont Ltda., CNPJ nº 88.418.116/0001-96, com sede social na
cidade de Cachoeira do Sul - RS, para explorar o serviço aéreo
especializado na modalidade aeroagrícola.
Art. 2o A exploração do serviço autorizado somente poderá
ser realizada por aeronave devidamente homologada.
Art. 3o Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
ALLEMANDER PEREIRA FILHO
Diretor
ALEXANDRE GOMES DE BARROS
Diretor
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Diretor
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Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA NORMATIVA Nº 38, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência - PIBID.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto na Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, na Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992, com a
redação dada pela Lei no 11.502, de 11de julho de 2007, na Lei no
11.273, de 6 de fevereiro de 2006, no Decreto no 6.094, de 24 de abril
de 2007, resolve
Art. 1o Instituir, no âmbito do Ministério da Educação, da
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à
Docência - PIBID, com vistas a fomentar a iniciação à docência de
estudantes das instituições federais de educação superior e preparar a
formação de docentes em nível superior, em curso presencial de
licenciatura de graduação plena, para atuar na educação básica pública.
§ 1o São objetivos do PIBID:
I - incentivar a formação de professores para a educação
básica, especialmente para o ensino médio;
II - valorizar o magistério, incentivando os estudantes que
optam pela carreira docente;
III - promover a melhoria da qualidade da educação básica;
IV - promover a articulação integrada da educação superior
do sistema federal com a educação básica do sistema público, em
proveito de uma sólida formação docente inicial;
V - elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à
formação inicial de professores nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação superior.
§ 2o O PIBID atenderá prioritariamente a formação de docentes para atuar nas seguintes áreas do conhecimento e níveis de
ensino, nessa ordem:
I - para o ensino médio:
a) licenciatura em física;
b) licenciatura em química;
c) licenciatura em matemática;
d) licenciatura em biologia;
II - para o ensino médio e para os anos finais do ensino
fundamental:
a) licenciatura em ciências;
b) licenciatura em matemática;

III - de forma complementar:
a) licenciatura em letras (língua portuguesa);
b) licenciatura em educação musical e artística; e
c) demais licenciaturas.
Art. 2o O PIBID será implementado por convênios específicos, a serem celebrados entre as instituições federais de educação
superior e a CAPES.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, as instituições federais de educação superior deverão celebrar convênios ou
acordos de cooperação com as redes de educação básica dos Municípios, dos Estados ou do Distrito Federal, prevendo a colaboração
dos bolsistas do PIBID nas atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas na escola pública.
Art. 3o Parte do período do estágio de iniciação à docência
deverá ser cumprida em escolas com baixos índices de desenvolvimento da educação básica - IDEB e em escolas com baixas médias
no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM.
Art. 4o O PIBID será implementado pela concessão institucional de bolsas de estudo para iniciação à docência, para professor coordenador e para professor supervisor dos bolsistas de iniciação à docência.
§ 1o As bolsas de estudo serão concedidas a instituições
federais de educação superior, após aprovação de plano de trabalho
por comissão própria, constituída pela CAPES e pela Secretaria de
Educação Superior - SESu, do Ministério da Educação, mediante
chamada pública de projetos para o PIBID.
§ 2o O instrumento de chamada pública disporá sobre os
requisitos e as condições de participação, os procedimentos de seleção e os critérios para aprovação dos projetos apresentados.
§ 3o Os colégios de aplicação das instituições contempladas,
quando for o caso, deverão colaborar com a formulação e com o
acompanhamento do projeto.
§ 4o Serão critérios para seleção de projetos, sem prejuízo de
outros julgados pertinentes:
I - os resultados obtidos pela instituição no SINAES nos
cursos pertinentes;
II - as escolas em que os bolsistas atuarão;
III - os convênios ou acordos de cooperação firmados com as
redes de educação básica dos Municípios, dos Estados ou do Distrito
Federal;
IV - a estratégia proposta para a atuação dos bolsistas.
§ 5o A atuação dos bolsistas deverá ser planejada de forma a
privilegiar ações articuladas e concentradas, evitando-se a dispersão
de esforços.
§ 6o Serão selecionados, prioritariamente, projetos institucionais que privilegiem, como bolsistas, alunos oriundos da rede
pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até
um salário-mínimo e meio.
§ 7o Professor supervisor é o professor da rede pública de
educação básica responsável pela supervisão dos bolsistas de iniciação à docência no âmbito de sua atuação na escola de educação
básica, que atenda ao disposto na Lei no 11.273, de 6 de fevereiro de
2006.
Art. 5o O bolsista de iniciação à docência deverá:
I - estar regularmente matriculado em curso de licenciatura
nas áreas referidas no § 2o do art. 1o desta Portaria;
II - dedicar-se, no período de vigência da bolsa, exclusivamente às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades
discentes regulares; e
III - assinar, por ocasião da concessão da bolsa, declaração
expressando interesse em atuar futuramente na educação básica pública.
Parágrafo único. As bolsas de iniciação à docência serão
concedidas pela CAPES, em cotas institucionais com validade de
doze meses, cobrindo o período de março a fevereiro, e terão por base
os valores equivalentes aos praticados na política federal de concessão de bolsas de iniciação científica.
Art. 6o A coordenação dos projetos institucionais será feita
por área do conhecimento.
§ 1o O professor coordenador deverá:
I - pertencer ao quadro efetivo da instituição;
II - ser, preferencialmente, docente de curso de licenciatura;
III - possuir experiência mínima de três anos no magistério
superior; e
IV - selecionar os professores supervisores dos bolsistas de
iniciação à docência, necessariamente com prática de sala de aula na
educação básica.
§ 2o As bolsas para o professor coordenador serão concedidas pelo FNDE, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
mensais.
§ 3o As bolsas para o professor supervisor serão concedidas
pelo FNDE, no valor de R$600,00 (seiscentos reais) mensais, nos
termos da Lei no 11.273, de 2006.
Art. 7o As despesas do PIBID correrão à conta das dotações
orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação, à
CAPES e ao FNDE, devendo o Poder Executivo compatibilizar a
quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias consignadas, observados os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira.
Art. 8o O PIBID será avaliado anualmente pela CAPES e
pela SESu.
Art. 9o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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PORTARIA NORMATIVA Nº 39, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007
Institui o Programa Nacional de Assistência
Estudantil - PNAES.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, considerando a centralidade da assistência estudantil
como estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais, bem
como sua importância para a ampliação e a democratização das condições de acesso e permanência dos jovens no ensino superior público
federal, resolve
Art. 1o Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Educação
Superior - SESu, do Ministério da Educação, o Programa Nacional de
Assistência Estudantil - PNAES, na forma desta Portaria.
Art. 2o O PNAES se efetiva por meio de ações de assistência
estudantil vinculadas ao desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, e destina-se aos estudantes matriculados em
cursos de graduação presencial das Instituições Federais de Ensino
Superior.
Parágrafo único. Compreendem-se como ações de assistência
estudantil iniciativas desenvolvidas nas seguintes áreas:
I - moradia estudantil;
II - alimentação;
III - transporte;
IV - assistência à saúde;
V - inclusão digital;
VI - cultura;
VII - esporte;
VIII - creche; e
IX - apoio pedagógico
Art. 3o As ações de assistência estudantil serão executadas
pelas IFES considerando suas especificidades, as áreas estratégicas e
as modalidades que atendam às necessidades identificadas junto ao
seu corpo discente.
§ 1o As ações de assistência estudantil devem considerar a
necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir
para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente,
nas situações de repetência e evasão decorrentes da insuficiência de
condições financeiras.
§ 2o Os recursos para o PNAES serão repassados às instituições de educação superior, que deverão implementar as ações de
assistência estudantil, na forma do caput.
Art. 4o As ações do PNAES atenderão a estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação, prioritariamente, selecionados por critérios sócio-econômicos, sem prejuízo de demais
requisitos fixados pelas instituições de educação superior em ato
próprio.
Parágrafo único. As IFES deverão fixar mecanismos de
acompanhamento e avaliação do PNAES com vistas a cumprimento
do parágrafo 1º do art. 3º.
Art. 5o As despesas do PNAES correrão à conta das dotações
orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação,
devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, observados os
limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira.
Art. 6o O PNAES será implementado a partir de 2008.
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
FERNANDO HADDAD
<!ID774171-1>

PORTARIA NORMATIVA N o- 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, considerando o Decreto no 5.773, de 09 de maio de
2006, alterado pelo Decreto no 5.840, de 13 de julho de 2006, que
dispôs sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de cursos e instituições de graduação e seqüenciais; bem como
a conveniência de simplificar, racionalizar e abreviar o trâmite dos
processos objeto do Decreto, utilizando ao máximo as possibilidades
oferecidas pela tecnologia da informação; e o disposto nas Leis no
9.784, de 29 de janeiro de 1999; no 9.394, de 20 de dezembro de
1996 e; no 10.870, de 19 de maio de 2004, resolve
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o A tramitação dos processos regulatórios de instituições e cursos de graduação e seqüenciais do sistema federal de
educação superior será feita exclusivamente em meio eletrônico, no
sistema e-MEC, e observará as disposições específicas desta Portaria
e a legislação federal de processo administrativo, em especial os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, moralidade, interesse público, economia e celeridade processual e eficiência, aplicando-se, por analogia, as disposições pertinentes da Lei no 11.419,
de 19 de dezembro de 2006.
§ 1o A comunicação dos atos se fará em meio eletrônico,
com observância aos requisitos de autenticidade, integridade, validade
jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP - Brasil.
§ 2o As notificações e publicações dos atos de tramitação dos
processos pelo e-MEC serão feitas exclusivamente em meio eletrônico.

