REGULAMENTO

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por intermédio da
Coordenação-Geral dos Programas Livro (CGPLI), torna pública a realização do
Concurso ESCOLHA PREMIADA – PNLD 2010.
Esta ação tem como objetivo incentivar a efetivação da escolha dos livros didáticos
para o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2010 nas duas primeiras
semanas do período de escolha, visando evitar o congestionamento do sistema na
terceira e última semana. O prazo total para a escolha é de 8 a 28 de junho de 2009.
1. DO OBJETO
1.1. O presente regulamento estabelece as normas pertinentes ao Concurso e à
premiação para as Unidades da Federação (UFs) que obtiverem o maior percentual de
escolas que registrarem a escolha completa do PNLD 2010 no sistema
informatizado nas duas primeiras semanas, ou seja, de 0h do dia 08/06/2009 às
23h59min do dia 21/06/2009.
1.2. Participarão da escolha do PNLD 2010 as escolas públicas com alunado de 1º ao
5º ano (ou 1ª a 4ª série) do ensino fundamental constantes no Censo Escolar 2008.
1.3. Para que haja condições de igualdade entre os participantes, as UF foram
agrupadas levando-se em consideração os respectivos números de escolas. Foi
designado peso 2 para as escolas urbanas e peso 1 para escolas rurais.
Assim, foram estabelecidas 4 categorias de concorrentes, conforme abaixo
discriminado:
1.3.1. Categoria I – composta por 9 UFs: RR, DF, AP, MS, RO, AC, TO, SE, MT;
1.3.2. Categoria II – composta por 7 UFs: ES, AL, RN, GO, SC, AM, PR;
1.3.3. Categoria III – composta por 7 UFs: PB, PI, RJ, CE, PE, RS, PA;
1.3.4. Categoria IV – composta por 4 UFs: MA, SP, MG, BA.
2. DA REALIZAÇÃO
2.1. Será considerada vencedora, a UF de cada categoria que obtiver o maior
percentual de escolas que registrarem no sistema informatizado a escolha
completa do PNLD 2010 nas duas primeiras semanas do prazo da escolha.
2.2. Em cada UF vencedora, exceto no Distrito Federal, serão também premiados os
três municípios que obtiverem o maior percentual de escolas que registrarem no
sistema informatizado a escolha completa do PNLD 2010 nas duas primeiras semanas
do prazo da escolha.
2.3. Em cada município vencedor, ou no Distrito Federal, caso seja uma UF
vencedora, serão consideradas vencedoras as três primeiras escolas que fizerem o
registro da escolha completa do PNLD 2010 no sistema informatizado.
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2.4. Para fins deste Concurso, será considerada como uma escola que registrou a
escolha completa aquela que, no sistema informatizado, no Termo de Acordo,
selecionar a opção “Li, concordo com o Termo de Acordo e desejo fazer o registro da
escolha do Material Didático” – clicar em Avançar (ver Anexo I) e, nesse caso, registrar
também a escolha de cada um dos componentes curriculares e clicar em Gravar (ver
Anexo II).
2.5. Ficam automaticamente excluídas do Concurso as escolas que efetivarem uma ou
mais escolhas, conforme previsto no subitem anterior, a partir de qualquer horário do
dia 22/06/2009.
2.6. Ficam também excluídas do Concurso as escolas que deixarem de efetivar a
escolha para um ou mais componentes curriculares nas duas primeiras semanas do
prazo de escolha.
2.7. No caso de empate, será considerado como critério de desempate a maior
quantidade absoluta de escolas que registrarem a escolha completa nas duas
primeiras semanas do prazo de escolha.
3. DA PREMIAÇÃO
3.1. Em cada categoria, a equipe responsável pelo PNLD na Secretaria Estadual (ou
Distrital) de Educação será premiada com uma coleção de livros de literatura do
Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 2009, contendo 559 livros, e com
certificados de primeira colocação correspondentes.
3.2. Em cada UF vencedora, exceto no Distrito Federal, a equipe responsável pelo
PNLD de cada uma das Secretarias Municipais de Educação dos três municípios
vencedores será premiada com uma coleção de livros de literatura do Programa
Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 2009, contendo 559 livros, e com certificados
de primeira colocação correspondentes.
3.3. As três primeiras escolas que registrarem a escolha completa no sistema
informatizado em cada um desses três municípios vencedores, ou no Distrito Federal,
caso seja uma UF vencedora, serão premiadas com uma coleção de livros de
literatura do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 2009, contendo 559
livros, e com certificados de primeira colocação correspondentes.
4. DA DIVULGAÇÃO
4.1. Diariamente, às 14h, será disponibilizado no portal do FNDE (www.fnde.gov.br)
relatório com a colocação de todas as UFs e dos cinco primeiros municípios de cada
uma delas.
4.2. O resultado final do Concurso será divulgado no portal do FNDE, até o dia 10 de
julho de 2009, às 18h, ressalvada a hipótese de problema no processamento, que
implicará na estipulação de uma nova data de divulgação.
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5. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
5.1. Caberá ao FNDE:
5.1.1. Divulgar o resultado do Concurso na Internet;
5.1.2. Enviar os prêmios pelos Correios, em até 90 dias após a divulgação do
resultado do Concurso, aos representantes das equipes.
5.2. Caberá a cada instituição premiada:
5.2.1. Informar ao FNDE o nome completo dos membros da respectiva equipe
responsável pelo PNLD, para emissão dos certificados, e fornecer o endereço para
entrega da premiação;
5.2.2. Designar ao FNDE um dos membros dessa equipe, que ficará responsável pelo
recebimento da premiação da instituição.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação-Geral dos Programas do
Livro.
6.2. Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Concurso poderão ser
solicitados ao FNDE para a Coordenação de Produção e Distribuição (COPED), pelo
telefone 0800 616161 ou ainda pelo e-mail sac@fnde.gov.br.

Brasília, 26 de maio de 2009.

Rafael Torino
Diretor de Ações Educacionais – FNDE/MEC
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Anexo I
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Anexo II
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