1

Nº 19, terça-feira, 28 de janeiro de 2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO,
DIVERSIDADE E INCLUSÃO

4

PORTARIA N o- 5, DE 24 DE JANEIRO DE 2014(*)

5

Divulga o resultado da avaliação pedagógica das obras inscritas para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE Temático 2013.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E
INCLUSÃO - SECADI, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1º - Tornar público o resultado da avaliação pedagógica das obras de referência inscritas
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE Temático, conforme Edital de Convocação nº
01/2012 - CGPLI para inscrição de obras de referência no processo de avaliação e seleção para o
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE Temático 2013.
Art. 2º - As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, serão distribuídas às
escolas públicas federais e das redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal que ofereçam
os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio.
Art. 3º - As editoras deverão se cadastrar no módulo do PNBE Temático no SIMEC, pelo
endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br/, onde terão acesso aos resultados e aos pareceres de suas
obras.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
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ANEXO
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classifi-cação
1

tema
campo

2

campo

3

campo

4

campo

título
agrobiodiversidade e direitos dos
agricultores
territórios educativos na educação do campo: escola, comunidade e movimentos sociais
novos tempos, novas engrenagens: as transformações no campo e suas dinâmicas urbanas
preconceito contra a origem geográfica e de lugar: as fronteiras
da discórdia
alimentos orgânicos -ampliando
os conceitos de saúde humana,
ambiental e social
título
cidadania, um projeto em construção - minorias, justiça e direitos
a invenção dos direitos humanos
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campo
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tema
direitos humanos

2

direitos humanos

3

direitos humanos
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direitos humanos
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direitos humanos
tema
educação especial

2

educação especial

3

educação especial

4

educação especial
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classifi-cação
1

educação especial
tema
indígena

2

indígena

direitos humanos: diferentes cenários, novas perspectivas
cidadania no brasil: o longo caminho
história da cidadania
título
artes visuais na educação inclusiva. metodologias e práticas do
instituto rodrigo mendes
o desafio das diferenças nas escolas
possibilidades de aprendizagem:
ações pedagógicas para alunos
com dificuldade e deficiência
material de apoio para o aprendizado de libras
uma menina estranha
título
o índio que mora na nossa cabeça: sobre as dificuldades para
entender os povos indígenas
povos indígenas & educação
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indígena

juntos na aldeia

editora
editora peiropolis ltda

código do livro
37889l0000

editora gutenberg ltda

38742l0000

editora do brasil sa

38457l0000

edicoes mmm editora e livraria ltda - epp

38630l0000
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1
2
3
4
5

servico nacional de aprendizagem comercial
editora
editora claro enigma ltda

37901l0000
código do livro
37984l0000

classifi-cação
1
2

a página distribuidora de livros ltda
editora do brasil sa

37845l0000

3

38104l0000

4

jose olympio editora ltda

37983l0000

5

editora pinsky ltda
editora
editora peiropolis ltda

38262l0000
código do livro
37917l0000

editora vozes limitada

38482l0000

2

editora atomo ltda

38617l0000

3

phorte editora ltda

38388l0000

4

38774l0000
código do livro
38501l0000

5

editora das letrinhas ltda.
editora
editora prumo ltda
editora mediacao distribuidora e livraria ltda
berlendis editores ltda

PORTARIA N o- 7, DE 27 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre o resultado da avaliação pedagógica das obras inscritas no PNLD EJA
2014.
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO, no uso de suas
atribuições, resolve:
Art. 1º Tornar público o resultado da avaliação pedagógica
das obras inseridas no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos - PNLD EJA, conforme
definido no edital de convocação nº 02/2012 - Coordenação Geral do
Programa do Livro - CGPLI.
Art. 2º Em atendimento ao Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010, e ao subitem 6.3.3. do edital referido no Art. 1º desta
Portaria, as obras avaliadas receberam pareceres indicando:
I. a aprovação da obra condicionada à correção de falhas
pontuais; e
II. a reprovação da obra.
Art. 3º Todos os pareceres estarão disponíveis após a publicação desta Portaria no endereço http://simec.mec.gov.br/, no módulo PNLD.
§ 1º Os pareceres poderão ser acessados apenas pelo detentor
de direito autoral de cada editora inscrito no Sistema de Material
Didático - SIMAD, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
§ 2º O detentor de direito autoral inscrito no SIMAD deverá
solicitar, no Módulo PNLD, cadastro e senha à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão pelo endereço http://simec.mec.gov.br/ e confirmar a solicitação pelo e-mail:
pnld.eja@mec.gov.br

classifi-cação
1

indígena
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o caráter educativo do movimen- pia sociedade filhas de sao
to indígena brasileiro (1970paulo
1990)
indígena
terra grávida
distr record de servde imprensa sa
tema
título
editora
juventude
letramentos de reexistência parabola editorial ltda epp
poesia, grafite, música, dança:
hip-hop
juventude
diálogos com o mundo juvenil: acao educativa assessoria
subsídios para educadores
pesquisa e informacao
juventude
a juventude vai ao cinema
autêntica editora ltda
juventude
juventude negra na eja: o direito mazza edições ltda
à diferença
juventude
nascidos na era digital: entenden- grupo a educacao sa
do a primeira geração de nativos
digitais
tema
título
editora
quilombola
de olho em zumbi dos palmares editora claro enigma ltda
- histórias, símbolos e memória
social
quilombola
quilombos: identidade e história editora nova fronteira participações sa
quilombola
liberdade por um fio - história
editora claro enigma ltda
dos quilombos no brasil
quilombola
o fio d'água do quilombo: uma
editora prumo ltda
narrativa do zambeze no amazonas?
quilombola
quilombolas e quilombos: histó- rona editora ltda
rias do povo brasileiro
tema
título
editora
relações étnico-ra- relações étnico-raciais e educamazza edições ltda
ciais
ção no brasil
relações étnico-ra- áfrica e brasil africano
editora atica s/a
ciais
relações étnico-ra- o negro no brasil: trajetórias e
editora objetiva ltda
ciais
lutas em dez aulas de história
relações étnico-ra- história e cultura afro-brasileira editora pinsky ltda
ciais
relações étnico-ra- origens africanas do brasil con- gaudi editorial ltda
ciais
temporâneo: histórias, línguas,
culturas e civilizações
tema
título
editora
sustentabilidade so- manual do defensor do planeta
casa da palavra producao
ciambiental
editorial ltda
sustentabilidade so- a terceira margem
editora schwarcz ltda
ciambiental
sustentabilidade so- a história das coisas
jorge zahar editor ltda
ciambiental
sustentabilidade so- o desafio ambiental
editora record ltda
ciambiental
sustentabilidade so- kubno e velva: dois alienígenas editora objetiva ltda
ciambiental
verdes tentam entender o planeta
azul
tema
título
editora
educação de jovens diálogos na educação de jovens autêntica editora ltda
e adultos
e adultos
educação de jovens educação de jovens e adultos: a editora ibpex ltda
e adultos
educação ao longo da vida
educação de jovens educação de jovens e adultos
cortez editora e livraria ltda
e adultos
prática pedagógica e fortalecimento da cidadania
educação de jovens o trabalho de campo como estra- rhj livros ltda
e adultos
tégia pedagógica no ensino de
jovens e adultos
educação de jovens caminhando sobre fronteiras
summus editorial ltda
e adultos
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38472l0000

38738l0000
código do livro
38349l0000

38075l0000
37846l0000
38335l0000
38435l0000

código do livro
38056l0000

38660l0000
38351l0000
38495l0000

38658l0000
código do livro
38680l0000
37886l0000
38522l0000
38269l0000
38553l0000

código do livro
38382l0000
37873l0000
37841l0000
38480l0000
38338l0000

código do livro
38076l0000
38149l0000
38151l0000

38541l0000

37964l0000

38621l0000
38332l0000

(*) Republicada por ter saído, no DOU de 27-1-2014, Seção 1, pág. 17, com incorreção no original.

Art. 4º A obra condicionada à correção de falhas pontuais
deverá ser reapresentada pelo titular de direito autoral com as devidas
correções apontadas no parecer, no prazo de quinze dias a contar da
publicação desta Portaria.
§ 1º Os detentores de direito autoral das obras aprovadas
condicionadas à correção de falhas pontuais deverão entregar cinco
exemplares corrigidos de cada volume, no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, localizado na Av. Professor Almeida Prado, 532 - Cidade Universitária - 05508-901 - São
Paulo/ Laboratório de Papel e Celulose - Prédio 62, até o décimo
quinto dia a contar da publicação desta Portaria.
§ 2º As obras corrigidas deverão ser entregues em edição
finalizada, com todos os textos, imagens, diagramação, cores e número de páginas definitivos, inclusive com acabamento e matéria
prima definitiva (papel, grampo, cola, etc), e deverão manter conformidade com a obra anteriormente avaliada, exceto no que diz
respeito às correções das falhas pontuais apontadas no parecer.
§ 3º As obras deverão ser entregues acompanhadas da Declaração de Correção de Falhas Pontuais, Anexo II, e da Ficha de
Correção, Anexo III desta Portaria.
Art. 5º Caso a obra tenha sido reprovada, o parecer indicativo de reprovação poderá ser objeto de recurso fundamentado
por parte do detentor de direito autoral, no prazo de 10 dias a contar
da publicação, vedados pedidos genéricos de revisão da avaliação.
§ 1º O recurso deverá ser dirigido à Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), no endereço indicado, em cópia impressa e eletrônica (CD ou DVD):
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens
e Adultos

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014012800009

Coordenação-Geral de Educação de Jovens e Adultos
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Sala 207
CEP: 70047-900 - Brasília - DF
§ 2º O detentor de direito autoral poderá interpor somente 1
(um) recurso por coleção reprovada.
§ 3º A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão proferirá decisão sobre os recursos apresentados pelos detentores de direito autoral no prazo de até 30 dias, no
endereço http://simec.mec.gov.br/, módulo PNLD e, posteriormente,
divulgará o resultado final do processo de avaliação do PNLD EJA
2014.
Art. 6º A SECADI não se responsabilizará por cadastramentos, acessos e inserção de documentos que não forem concretizados por motivos de ordem técnica dos sistemas informatizados e
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
Art. 7º Anexos a esta Portaria, seguem a Relação das Obras
Aprovadas condicionadas à correção de falhas pontuais (Anexo I), o
modelo da Declaração de Correção de Falhas Pontuais (Anexo II), o
modelo da Ficha de Correção (Anexo III) previstos no § 3º do Artigo
4º desta Portaria.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

