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O Governo Federal tem envidado esforços para melhor servir à sociedade,
respeitando os direitos fundamentais da cidadania e da garantia da universalização
do acesso aos serviços públicos essenciais, especialmente à educação.
Para que sejam ampliados os resultados já alcançados, faz-se necessária a
cooperação entre os poderes, a ser traduzida em benefícios para regiões, estados

CARTA AO
PARLAMENTAR

e municípios.
Desse modo, o Ministério da Educação (MEC) considera imperiosa a ampliação
de estratégias que sejam capazes de qualificar ainda mais os serviços públicos
da educação, especialmente aquelas vinculadas à execução orçamentária de
programas, ações e projetos tão importantes para o alcance dos resultados
almejados.
Nesse sentido, levando em conta o imperativo constitucional dos parlamentares
de orientar a alocação de recursos públicos destinados ao desenvolvimento, à
ampliação e consolidação de estratégias de fortalecimento de ações voltadas para
as políticas educacionais, apresentamos à Vossa Excelência um conjunto de ações
sob a responsabilidade deste Ministério para as quais a colaboração de Vossa
Excelência é de grande relevância.

6

7

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS ADITIVAS
POR PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO PARA 2017
O MEC tem se empenhado em melhorar a qualidade da educação em todos os
níveis e etapas de ensino. Nesse sentido, o compromisso do Ministério com o
aprimoramento da educação está em sintonia com as diretrizes e metas do Plano
Nacional de Educação (PNE), refletidas em programas e projetos possíveis de
serem contemplados em emendas parlamentares.
Esses programas e ações englobam, no âmbito da Educação Básica, entre outros,
transporte escolar, reforma, ampliação e construção de creches, escolas urbanas
e rurais, além da aquisição de produtos, mobiliários e equipamentos, tais como
materiais escolares, brinquedos pedagógicos e Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs).

APRESENTAÇÃO

No âmbito da Educação Superior e de Profissional e Tecnológica, destacam-se os
programas de assistência ao educando, na perspectiva de apoiar a permanência
de alunos de baixa renda nos cursos de educação profissional e superior. Há de se
evidenciar a modernização e reestruturação de hospitais universitários federais,
visando à otimização de seu funcionamento.
Para o ano de 2017, os parlamentares poderão utilizar esta cartilha para
orientação quanto aos programas e projetos do MEC, a serem objetos de emendas,
relacionados com a Educação Básica, Educação Profissional e Tecnológica e
Ensino Superior.
A expectativa deste Ministério está na ampliação das ações educacionais,
fortalecendo a escola pública e oferecendo melhores condições para a educação
das crianças, dos jovens e dos adultos. Assim, acredita-se que a destinação de
emendas parlamentares será de grande importância para o êxito do Plano
Nacional de Educação.
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EDUCAÇÃO
BÁSICA

A educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores. Atualmente, os documentos que
norteiam a educação básica são a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica e o Plano Nacional de Educação, este aprovado pelo
Congresso Nacional em 25 de junho de 2014. Outros documentos fundamentais
são a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e do
Adolescente. O MEC, objetivando envidar esforços para o fortalecimento desse nível
de ensino, realiza as seguintes ações.

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)

DESCRIÇÃO
DOS PROGRAMAS
E PROJETOS

Em se tratando de Educação Básica, estados, Distrito Federal e municípios
devem, a partir de diagnóstico minucioso da realidade educacional local, elaborar
o seu Plano de Ações Articuladas (PAR), o qual apresentará um conjunto de ações
planejadas para atendimento a esse nível de ensino durante o período de quatro
anos, considerando as seguintes dimensões:
1. Gestão educacional
2. Formação de profissionais da educação
3. Práticas pedagógicas e avaliação
4. Infraestrutura física e recursos pedagógicos
Desde 2012, com a edição da Lei Ordinária nº 12.695, a União, por meio do
MEC, está autorizada a transferir recursos aos estados, Distrito Federal e
municípios para prestar apoio financeiro à execução do PAR, utilizando o termo de
compromisso para executar a transferência direta para implementação das ações
pactuadas. Essa assistência financeira é regulamentada segundo as resoluções
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nº 14/2012 e nº
24/2012 e concedida segundo os critérios técnicos estabelecidos que orientam o
PAR.
Cabe destacar que a operacionalização do PAR ocorre de forma totalmente
informatizada, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução
e Controle do MEC (SIMEC), o que, entre outras vantagens, torna todos os
procedimentos necessários à sua implementação mais céleres e eficientes.
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Projeto Tipo 2- Convencional - modelo de projeto padrão do FNDE para a educação

INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

infantil que atenderá 94 alunos em turno integral ou 188 em dois turnos e poderá
ser implantado em terreno com dimensões mínimas de 35m x 45m. Área construída
de 774,08 m². O FNDE disponibiliza aos proponentes todas as informações sobre

A construção de creches e escolas de educação infantil faz parte do plano de ações

esse projeto em sua página no seguinte link: http://www.fnde.gov.br/programas/

do MEC, que atua por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, ao

proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao/proinfancia-

Distrito Federal e aos municípios, para obras de infraestrutura em escolas públicas

tipo-2. Também estão disponíveis, além de informações sobre os documentos

de educação infantil.

que devem ser inseridos para a análise do FNDE, o projeto básico, o memorial

De modo a facilitar a execução das obras e garantir o atendimento aos padrões

descritivo e a planilha orçamentária para que o município possa iniciar o processo

mínimos exigidos para a educação infantil, o MEC disponibiliza, em 2017, dois

licitatório após a aprovação técnica. Para a execução da obra, o município deverá

projetos para atendimento a crianças de 0 a 6 anos de idade destinados a construção

substituir o projeto básico pelo projeto executivo.

e ampliações de escolas de ensino infantil: i) novos projetos de escolas de educação
infantil; ii) módulos para ampliação de escolas de educação infantil.

Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

35m x 45m

774,08 m²

94 alunos por turno

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 1.312.638,81 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE
ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ii) Módulos para ampliação de escolas de educação infantil
Módulo de Educação Infantil - Área construída de aproximadamente 176,35
m², que atenderá 48 alunos em turno integral ou 96 em dois turnos. Este módulo
deve ser utilizado como uma ampliação de escolas do ensino básico, urbanas ou

i) Novos projetos de escolas de educação infantil
Projeto Tipo 1 - Convencional - modelo de projeto padrão do FNDE para a educação
infantil que atende 188 alunos em turno integral ou 376 em dois turnos e poderá ser

rurais existentes, para possibilitar o atendimento das crianças da faixa etária de seis
meses a 5 anos e 11 meses.

implantado em terreno com dimensões mínimas de 40m x 60m. Área construída de

Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

1.311,97 m². O FNDE disponibiliza aos proponentes todas as informações sobre esse

Definida pelo proponente

176,35 m²

Até 48 alunos por turno

projeto no seu site no seguinte link: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/
proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao/proinfancia-tipo-1.

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 345.697,54 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

Também

Ampliação de Educação Infantil Tipo B - Área construída de aproximadamente

estão disponíveis, além de informações sobre os documentos que devem ser

115,46 m², que atenderá 48 alunos em turno integral ou 96 em dois turnos. Este

inseridos para a análise do FNDE o projeto básico, o memorial descritivo e a

módulo de ampliação deve ser utilizado em creches padrão FNDE tipo B já existentes

planilha orçamentária, documentos necessários para que o município possa iniciar

no município, aumentando a capacidade de atendimento das creches.

o processo licitatório após a aprovação técnica. Para a execução da obra, o município
deverá substituir o projeto básico pelo projeto executivo.
Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

40m x 60m

1.311,97 m²

188 alunos por turno

Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

Definida pelo proponente

115,46 m²

48 alunos por turno

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 277.661,87 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 2.030.314,37 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.
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Ampliação de Educação Infantil Tipo C - Área construída de aproximadamente

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE NOVAS ESCOLAS

66,17 m², que atenderá 24 alunos em turno integral ou 48 alunos em dois turnos
– crianças de seis meses a 5 anos e 11 meses. Este módulo de ampliação deve
ser utilizado por creches padrão tipo C já existentes no município, aumentando a
capacidade de atendimento das creches.

Nas emendas parlamentares destinadas à melhoria da infraestrutura física
Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

Definida pelo proponente

66,17 m²

Até 24 alunos por turno

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 186.237,70 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

Para que serve

escolar de estados e municípios brasileiros, o parlamentar, após definir as
localidades a serem beneficiadas e definir se serão ações de construção, reforma
ou ampliação, deve orientar os municípios/prefeituras de sua região de atuação
acerca da documentação de engenharia necessária para que a ação definida para

• Contribuir para a ampliação da oferta da educação infantil da rede pública;
• Garantir o acesso de crianças a creches e escolas da educação infantil da
		 rede pública;

seu município seja aprovada tecnicamente e efetivamente executada.
Desde 2014 as ações de construção com projeto próprio, reformas e ampliações
analisadas no FNDE devem atender as exigências contidas na Portaria do FNDE

• Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem

de nº 110 no link: https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.

		 dos educandos; e

php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=POR&num_ato=00000110&seq_

• Permitir uma atuação mais qualificada dos profissionais da educação infantil.

ato=000&vlr_ano=2014&sgl_orgao=FNDE/MEC. É importante ressaltar, ainda,
que em qualquer ação de projeto próprio os mesmos devem ser desenvolvidos

Vinculação Orçamentária
• A ação 12KU tem por objetivo prestar apoio técnico, material e financeiro

de acordo com os parâmetros estabelecidos em normas técnicas brasileiras,

		 para a construção de escolas de educação infantil, além da aquisição de

cujas orientações podem ser colhidas junto ao FNDE, na Coordenação-Geral de

		 mobiliário e equipamentos para essa modalidade de educação, com a

Infraestrutura Educacional - CGEST, pelo e-mail projetos.engenharia@fnde.gov.br.

		 intencionalidade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem e a oferta de
		 vagas para a educação infantil pública.
Produto da ação: Projeto Apoiado
Especificação do Produto: Considera-se Projeto Apoiado o número de obras
de construção de escolas de educação infantil.

O MEC apresenta a seguir os modelos de obras com projetos desenvolvidos pelo
FNDE que serão disponibilizados por meio de transferência voluntária de recursos

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

Unidade
Orçamentária
26298

Informação importante:
Não haverá suplementação orçamentária por parte do FNDE
àquelas Emendas cujo valor seja inferior ao estabelecido para o
tipo de obra Padrão FNDE escolhido.

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

365

2080

12KU

XXXX

FNDE

provenientes de emendas parlamentares no ano de 2017. Todos os estados e
municípios brasileiros estão aptos a pleitear junto aos parlamentares de sua região
a obtenção de qualquer desses modelos para atendimento a crianças e jovens no
ensino fundamental e para crianças de 0 a 6 anos de idade no ensino infantil.

Educação
Educação
Infantil

Educação
de qualidade
para todos

Com a finalidade de ampliar a infraestrutura escolar para melhores condições

Implantação
de escolas
para educação
infantil

de atendimento aos alunos e aumentar a oferta de vagas no ensino público, o MEC
apoia, com recursos, a construção de novas escolas utilizando projetos-padrão para:

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

i) construção de novas escolas de Ensino Fundamental e ii) reformas e ampliação
de escolas existentes.
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Escola-padrão 4 (quatro) salas de aula com Quadra Coberta: atendimento a

CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL
Com o objetivo de ampliar a infraestrutura escolar, oferecer atendimento em
melhores condições aos alunos e aumentar a oferta de vagas no ensino público, o
MEC financia a construção de novas escolas, utilizando projetos-padrão FNDE.

crianças de comunidades urbanas, rurais, indígenas ou quilombolas. Necessita de
terreno com dimensão mínima de 50m x 80m, com quadra coberta. Área construída
de 1.208,87 m².
Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

50m x 80m

1.208,87 m²

120 alunos por turno

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 1.640.129,90 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

Escola-padrão 6 (seis) salas de aula: atendimento a crianças de comunidades
Escola-padrão 1 (uma) sala de aula: atendimento a crianças de comunidades
rurais, indígenas ou quilombolas. Terreno com dimensão mínima de 25m x 35m.

urbanas, rurais, indígenas ou quilombolas. Necessita de terreno com dimensão
mínima de 50m x 80m, sem quadra coberta. Área construída de 867,79 m².

Área construída de 113,96 m². O FNDE disponibiliza aos proponentes todas as

Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

informações sobre esse projeto no seu site no seguinte link: http://www.fnde.gov.br/

50m x 80m

867,79 m²

180 alunos por turno

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 1.261.319,25 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

programas/par/par-projetos-arquitetonicos-para-construcao.
Terreno (dimensões mínimas)
25m x 35m

Área construída
113,96 m²

Demanda Atendida

Escola-padrão 6 (seis) salas de aula com Quadra Coberta: atendimento a

30 alunos por turno

crianças de comunidades urbanas, rurais, indígenas ou quilombolas. Necessita de

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 219.360,65 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

terreno com dimensão mínima de 50m x 80m, com quadra coberta. Área construída
de 1.323,11 m².

Escola-padrão 2 (duas) salas de aula: atendimento a crianças de comunidades
rurais, indígenas ou quilombolas. Terreno com dimensão mínima de 25m x 35m.
Área construída de 208,83 m2. O FNDE disponibiliza aos proponentes todas as

Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

50m x 80m

1.323,11 m²

180 alunos por turno

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 1.792.035,65 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

informações sobre esse projeto no seu site no seguinte link: http://www.fnde.gov.br/
programas/par/par-projetos-arquitetonicos-para-construcao.
Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

25m x 35m

208,83 m²

60 alunos por turno

Informação importante:
Não haverá suplementação orçamentária por parte do FNDE
àquelas emendas cujo valor seja inferior ao tipo de obra Padrão
FNDE escolhido.

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 322.749,32 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

Escola-padrão 4 (quatro) salas de aula: atendimento a crianças de comunidades
urbanas, rurais, indígenas ou quilombolas. Necessita de terreno com dimensão
mínima de 50m x 80m, sem quadra coberta. Área construída de 740,88 m².
Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

50m x 80m

740,88 m²

120 alunos por turno

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 1.123.614,32 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.
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Ampliação: Propostas de projetos que impliquem no aumento da área construída

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
ESCOLAS EXISTENTES

do edifício escolar.
Exemplos de ampliação: Construção de salas de aula, sanitários, sala de
professores, espaços de integração, cozinha e refeitório, biblioteca escolar,
laboratórios - informática, ciências -, sala de recursos multifuncionais para a

Para melhorar a infraestrutura escolar existente, o MEC financia reforma e

educação especial, entre outros.

ampliação de unidades escolares, visando atingir o padrão mínimo necessário para
o bom desempenho dos alunos.

A documentação técnica a ser enviada para análise das ampliações e reformas
das escolas que não utilizarem os módulos de ampliação - padrão FNDE descritos

Projeto próprio de Ampliação: Construção de projetos visando atender a
demanda por demais espaços e que implicam no aumento da área construída do
edifício escolar já existente. Devem ser desenvolvidos de acordo com os parâmetros
do Manual de Orientações Técnicas de Elaboração de Projetos – em seus diversos

acima, ainda assim devem utilizar os parâmetros desta autarquia como orientação,
bem como atender o solicitado na Portaria do FNDE de número 110, publicada
em 10 de março de 2014 e disponível no link a seguir: http://www.lex.com.br/
legis_25349851_PORTARIA_N_110_DE_10_DE_MARCO_DE_2014.aspx

volumes –, disponibilizados para consulta no site do FNDE no link: http://www.fnde.
gov.br/programas/par/par_manuais.
Exemplos de ampliação: construção de salas de aula, sanitários, sala de
professores, espaços de integração, cozinha e refeitório, biblioteca escolar,
laboratórios - informática, ciências -, sala de recursos multifuncionais para a
educação especial, entre outros.

Informação importante:
Não haverá suplementação orçamentária por parte do FNDE
àquelas emendas cujo valor seja inferior ao tipo de obra Padrão
FNDE escolhido.
Para que serve
• Contribuir para a ampliação da oferta da educação pública;

Observação: Os recursos para financiamento de reformas e ampliações vêm
de fontes financeiras diferentes, sendo considerado custeio toda a ação de reforma
e investimento toda ação de ampliação. Assim, para melhor entendimento, segue
abaixo a definição do FNDE para os dois termos.

• Garantir o acesso de crianças a escolas do Ensino Fundamental da rede pública;
• Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem dos 		
		 educandos do Ensino Fundamental; e
• Permitir uma atuação mais qualificada dos profissionais desta etapa de 		
ensino com a melhora dos espaços escolares.

Reforma: Propostas de substituição, readequação e/ou melhorias das condições
gerais do espaço educacional, incluindo acessibilidade.

Vinculação Orçamentária
• A ação 20RP tem por objetivo prestar apoio técnico, material e financeiro para a

Exemplos de reforma: pintura externa e interna, substituição de rede elétrica

		 construção, ampliação, reforma e adaptação de espaços escolares, além da

e hidráulica, troca de revestimentos, substituição de cobertura, substituição de

		 aquisição de mobiliário e equipamentos para todas as etapas e modalidades da

esquadrias, substituição de forros etc.

		 educação básica, com a intencionalidade de melhorar o processo de
		 ensino-aprendizagem.
Produto da ação: Projeto Apoiado
Especificação do Produto: Considera-se Projeto Apoiado o número de obras
de construção, de ampliação e de reforma em escolas de ensino fundamental.
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
ESCOLARES COBERTAS E COBERTURAS PARA
QUADRAS ESPORTIVAS JÁ EXISTENTES.
Com o intuito de atender as unidades escolares que não dispõem de espaço
escolar adequado para a realização de atividades esportivas e recreativas, o MEC
propicia a construção de quadra poliesportiva coberta com vestiário, bem como a
cobertura de quadras esportivas já existentes baseadas em projeto-padrão. Tais
projetos se encontram disponibilizados para fins de consulta no site do FNDE no
seguinte endereço eletrônico: http://www.fnde.gov.br/programas/par/par-projetosarquitetonicos-para-construcao.

Abaixo estão descritas algumas tipologias de projeto padrão:
Quadra coberta COM vestiário – MODELO 2: O projeto destina-se ao atendimento
a alunos do ensino fundamental ou médio, sendo necessário um terreno com as
dimensões mínimas de 30m x 41m e área construída de 812,76 m2. A quadra poderá
ser edificada no terreno da escola existente ou em lote situado em um raio máximo
de 500m da unidade escolar.
Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

30m x 41m

812,76 m²

Estudantes e comunidade do local

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 534.187,73 – SINAPI Brasília – Maio de 2016.

Cobertura de quadra pequena: O projeto destina-se ao atendimento a alunos
do ensino fundamental ou médio, sendo necessário um terreno com as dimensões
mínimas de 22m x 36m e área ocupada de 622,15 m2. A cobertura não inclui o projeto
do piso.
Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

22m x 36m

523,32 m²

Estudantes e comunidade do local

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 277.365,36 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

Cobertura de quadra grande: O projeto destina-se ao atendimento a alunos do
ensino fundamental ou médio, sendo necessário um terreno com as dimensões
mínimas de 27m x 35m e área ocupada de 745,03. A cobertura não inclui o projeto do piso.
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Terreno (dimensões mínimas)

Área construída

Demanda Atendida

27m x 35m

745,03 m²

Estudantes e comunidade do local

MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS
ESCOLARES

VALOR DE REFERÊNCIA - R$ 303.148,25 – SINAPI Brasília - Janeiro de 2016.

Informação importante:
Não haverá suplementação orçamentária por parte do FNDE
àquelas Emendas cujo valor seja inferior ao estabelecido para o
tipo de obra Padrão FNDE escolhido.

O FNDE realiza pregões eletrônicos, na modalidade de registro de preços,
para aquisição de mobiliários e equipamentos escolares, em atendimento às
necessidades dos sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal.

Para que serve

Para adquirir os produtos disponibilizados pela autarquia, basta que as entidades

• Contribuir para a ampliação da oferta da educação pública;

solicitem adesão por meio do Sistema de Gerenciamento de Adesão a Registro

• Garantir o acesso de crianças a escolas do Ensino Fundamental da rede 		

de Preços (SIGARP), e aguardem concordância dos fornecedores e autorização

		 pública;

do Fundo. Os produtos poderão ser adquiridos com recursos federais, emendas

• Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem dos 		

parlamentares e recursos próprios, ou por meio de financiamento.

		 educandos do Ensino Fundamental;
• Permitir uma atuação mais qualificada dos profissionais desta etapa de 		
		 ensino com a melhora dos espaços escolares.

1 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - ENSINO FUNDAMENTAL para atendimento
de até 1.000 alunos.
ITEM

Vinculação Orçamentária

DESCRIÇÃO

Livro do aluno, livro do professor, bem como formação para os

• A ação 12KV tem por objetivo prestar apoio técnico, material e financeiro para

01

professores e multiplicadores na qual serão abordados conteúdos
teóricos e práticos dos temas relacionados às práticas experimentais.

		 a construção de quadras esportivas cobertas e adequação e cobertura das já
existentes, em escolas públicas da Educação Básica, para realização de
atividades pedagógicas, recreativas, culturais e desportivas, propiciando à
comunidade escolar melhores condições para a realização destas atividades.

2 - LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA para atendimento de até 1.000 alunos.
ITEM

Livro do aluno, livro do professor, formação para os professores

Produto da ação: Projeto Apoiado
Especificação do Produto: Considera-se Projeto Apoiado o número de obras

01

Funcional Programática
Unidade
Orçamentária
26298

e multiplicadores na qual serão abordados conteúdos teóricos e
práticos dos temas relacionados às atividades práticas, bem como
materiais para uso dos alunos.

de construção e de cobertura de quadras esportivas.

Esfera
Orçamentária
10

DESCRIÇÃO

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

365

2080

12KV

XXXX

3 - LABORATÓRIO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL – ENSINO MÉDIO para
atendimento de até 1.000 alunos.
ITEM

DESCRIÇÃO

Laboratório de Robótica Educacional que permita a exploração e
Fiscal

aprofundamento dos conceitos, conteúdos e temáticas das áreas do

FNDE
Educação
Educação
Básica

01
Educação
de qualidade
para todos

Implantação e
adequação de
estruturas esportivas
escolares

conhecimento (Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias).
Conteúdos teóricos e práticos dos temas relacionados às atividades.

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I
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4 – Material de Uso Coletivo

Para que serve
• Proporcionar a renovação e padronização de mobiliários das escolas públicas

Material de uso coletivo - Pátio
1 por instituição de acordo com a disponibilidade de espaço físico

24

1

Balanço 4 lugares (lado a lado)

2

Basquete infantil

3

Bicicleta com rodinhas

4

Bicicleta sem pedal

5

Casinha de boneca

6

Escorregador com balanço

7

Escorregador com escalada

8

Escorregador grande

9

Escorregador infantil

10

Gangorra 2 lugares

11

Gangorra 3 lugares

12

Gira-Gira – (Carrossel) 3 lugares

13

Gols desmontáveis Infantis

14

Mangueiras

15

Parede para desenho

16

Piscina de bolinhas

17

Playground infantil – I

18

Playground infantil – II

19

Tanque de areia

20

Triciclo 1

21

Triciclo 2

22

Triciclo 3

23

Túnel lúdico

24

Velocípede

25

Vôlei infantil

26

Kit espumado base

27

Kit espumado escada

28

Kit espumado ponte

29

Kit espumado retângulo

30

Kit espumado rolos

31

Minhocão – túnel de pano – tecido

32

Muro de escalada

33

Espaço de aprendizagem espumados para criança de até 1 ano

34

Espaço de aprendizagem espumados para criança de até 3 anos

35

Espaço de aprendizagem espumados para criança de até 5 anos

no país;
• Contribuir para a permanência dos alunos nos espaços escolares;
• Contribuir para a educação de qualidade proporcionando bem-estar aos
educandos; e
• Contribuir para o aprimoramento dos indicadores educacionais.
Vinculação Orçamentária
• A ação 20RP tem por objetivo prestar apoio técnico, material e financeiro
		 para a construção, ampliação, reforma e adaptação de espaços escolares,
		 além

da

aquisição

de

mobiliário

e

equipamentos

para

todas

as

		 etapas e modalidades da educação básica, com a intencionalidade de
		 melhorar o processo de ensino-aprendizagem.
Produto da ação: Projeto Apoiado
Especificação do Produto: Considera-se Projeto Apoiado o número de projetos
de aquisição de mobiliário e de equipamentos.

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

Unidade
Orçamentária
26298

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

368

2080

20RP

XXXX

FNDE
Educação
Educação
Básica

Educação
de qualidade
para todos

Infraestrutura
para a educação
básica

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I
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Funcional Programática

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Esfera
Orçamentária
10

Unidade
Orçamentária
26298

Fiscal

Ensino Fundamental

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

368

2080

0509

XXXX

FNDE
Educação
Educação
Básica

A formação dos professores é indispensável para o fortalecimento e o
enriquecimento da prática docente, de modo que o estudante e professor possam

Educação
de qualidade
para todos

Infraestrutura
para a educação
básica

juntos buscar e encontrar respostas em um processo autônomo de (re)construção
Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

de conhecimentos. Enquanto política pública relevante, a adequada formação desses
profissionais está intrinsecamente relacionada com a qualidade da educação.
Além de prevista na Lei nº 9.394/1996 (LDB) e uma exigência imposta na Lei

PAINÉIS SOLARES

13.005/2014 (PNE), a formação de professores tem sua política nacional instituída
pelo Decreto nº 6.755/2009. Este estabelece que, em regime de colaboração entre
União, estados, municípios e Distrito Federal, a formação inicial e continuada deve

Desde 2015 o FNDE passou a disponibilizar linha de financiamento, através de

promover a melhoria da qualidade da educação básica pública mediante a valorização

emendas parlamentares, para instalação de painéis de energia solar em Escolas

docente e implantação de ações que estimulem o ingresso e a permanência.

e Creches. A medida visa fomentar a utilização de energia solar nas edificações
públicas, reduzindo os custos com o consumo de energia elétrica e, paralelamente,
produzindo um efeito pedagógico no público escolar, no sentido de sensibilizar a

Para que serve
• Proporcionar o acesso às informações, vivências e atualizações culturais;
• Articular a teoria e a prática a partir dos conhecimentos científicos e didáticos;

sociedade para a importância de ações sustentáveis. O investimento inicial para a
instalação do sistema reduz o custeio da escola durante a vida útil dos painéis, que
é cerca de 25 anos, disponibilizando inversor solar, placas fotovoltaicas e relógio

• Garantir um padrão de qualidade para a educação básica; e
• Fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas
de educação básica.
Vinculação Orçamentária
• Ação 0509 tem por objetivo o apoio a iniciativas voltadas par a o desenvolvimento
e a melhoria dos processos educacionais em todas as etapas e modalidades da
educação básica, especialmente geridas pelo MEC e unidades vinculadas.

bidirecional.

Informação importante:
Os produtos licitados cujas atas se encontram disponíveis para
adesão, bem como aqueles na qual há licitação em andamento, com
suas descrições e valores (ar-condicionado, mobiliário, instrumento
musical e outros) se encontram no site do FNDE para uma melhor
atualização (http://www.fnde.gov.br/portaldecompras).
Para que serve

Produto da ação: Projeto Apoiado
Especificação do Produto: O número de iniciativas apoiadas. É importante

• Estimular o fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados;
• Disponibilizar um instrumento eficaz de avaliação e implementação de políticas

observar o custo unitário.

de melhoria da qualidade da educação;
• Visar à melhoria dos indicadores educacionais;
• Fortalecer o princípio da transparência e do controle social; e
• Elaborar o planejamento educacional.
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Vinculação Orçamentária
• Ação 0509 tem por objetivo ampliar o atendimento escolar de qualidade
		 em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com
		 os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem,
		 visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao
		 longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da
		 diversidade e da inclusão.							
Produto da ação: Iniciativa Apoiada
Especificação do Produto: O número de iniciativas apoiadas depende do custo
unitário do projeto planejado.

Fiscal

Unidade
Orçamentária
26298

Para que serve
• Ampliar o acesso à rede mundial de computadores dos atores educacionais;
• Garantir condições de acesso às novas tecnologias de informação e 		
		 comunicação nas redes públicas de educação básica;
• Ampliar o espaço de formação de professores, gestores e outros agentes 		

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10

Informação importante:
Os produtos licitados cujas atas se encontram disponíveis para
adesão, bem como aqueles na qual há licitação em andamento, com
suas descrições e valores (ar-condicionado, mobiliário, instrumento
musical e outros) se encontram no site do FNDE para uma melhor
atualização (http://www.fnde.gov.br/portaldecompras).

		 educacionais para a utilização pedagógica das tecnologias nas escolas; e

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

368

2080

0509

XXXX

FNDE

• Ofertar conteúdos educacionais multimídia e digitais disponibilizados pelo MEC.
Vinculação Orçamentária
• A ação 20RP tem por objetivo prestar apoio técnico, material e financeiro

Educação
Educação
Básica

Educação
de qualidade
para todos

		 para a construção, ampliação, reforma e adaptação de espaços escolares,

Apoio ao
desenvolvimento
da educação básica

		 além da aquisição de mobiliário e equipamentos para todas as etapas e
		 modalidades da educação básica, com a intencionalidade de melhorar o

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

		 processo de ensino-aprendizagem.
Produto da ação: Projeto Apoiado

EDUCAÇÃO DIGITAL: COMPUTADORES,
NOTEBOOK E LABORATÓRIOS PROINFO

Especificação do Produto: Considera-se Projeto Apoiado o número de projetos
de aquisição de equipamentos voltados para a educação digital.

Funcional Programática

O FNDE tem realizado pregões eletrônicos na modalidade de registro de preços,
para aquisição de equipamentos voltados especificamente para a educação digital de
alunos e professores em atendimento às necessidades dos sistemas educacionais

Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

estaduais, municipais e do Distrito Federal.

Unidade
Orçamentária
26298

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

368

2080

20RP

XXXX

FNDE
Educação

Para adquirir tais equipamentos, basta que as entidades solicitem adesão, por
meio do SIGARP, e aguardem concordância dos fornecedores e autorização do

Educação
Básica

Educação
de qualidade
para todos

Infraestrutura
para a educação
básica

FNDE.
Os equipamentos poderão ser adquiridos com recursos federais, emendas

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

parlamentares e recursos próprios e por meio de financiamento.
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CAMINHO DA ESCOLA: ÔNIBUS E BICICLETAS

4

-

Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com
comprimento máximo de 9.000mm,
capacidade de carga útil líquida
de no mínimo 3.000kg, e com eixo
traseiro com diferencial equipado com
dispositivo de bloqueio.

Nacional

800

R$ 227.871,00

-

Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com
comprimento máximo de 9.000mm,
capacidade de carga útil líquida
de no mínimo 3.000kg, com eixo
traseiro com diferencial equipado
com dispositivo de bloqueio, e com
plataforma elevatória veicular e até 2
(dois) boxes para cadeira de rodas.

Nacional

800

R$ 239.000,00

-

Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com
comprimento máximo de 11.000mm,
capacidade de carga útil líquida
de no mínimo 4.000kg, e com eixo
traseiro com diferencial equipado com
dispositivo de bloqueio.

Nacional

800

R$ 230.210,00

-

Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com
comprimento máximo de 11.000mm,
capacidade de carga útil líquida
de no mínimo 4.000kg, com eixo
traseiro com diferencial equipado
com dispositivo de bloqueio, e com
plataforma elevatória veicular e até 2
(dois) boxes para cadeira de rodas.

Nacional

800

R$ 242.100,00

O programa caminho da escola, lançado em 2007, tem o objetivo de renovar a
frota de veículos escolares, especialmente de áreas rurais. Essas ações têm impacto
positivo direto na ampliação do acesso e permanência dos alunos nas escolas. O
programa foi ampliado e, atualmente, conta com uma variedade de equipamentos

5

para transportar estudantes com segurança.
Para adquirir os veículos disponibilizados, basta que as entidades solicitem
adesão por meio do SIGARP e aguardem anuência e autorização do FNDE. Os
veículos poderão ser adquiridos com recursos federais, emendas parlamentares e

6

recursos próprios e por meio de financiamento.
Abaixo, estão descritos os veículos cujas atas de preço se encontram disponíveis
para adesão, bem como aqueles na qual a licitação está em andamento. Para
informações mais atualizadas, consultar o site do FNDE (http://www.fnde.gov.br/

7

portaldecompras).
1. Ônibus escolar
1.1. Ônibus rural escolar

*Valores referentes ao pregão nº 42/2015.

1.2. Ônibus urbano escolar acessível

PE 42/2015
Item

1

2

3

30

Grupo de
abrangência

Grupo

Descrição

-

Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com
comprimento máximo de 7.000mm
e capacidade de carga útil líquida
de no mínimo 1.500kg e com eixo
traseiro com diferencial equipado com
dispositivo de bloqueio.

Nacional

Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com
comprimento máximo de 7.000mm,
capacidade de carga útil líquida
de no mínimo 1.500kg, com eixo
traseiro com diferencial equipado
com dispositivo de bloqueio e com
plataforma elevatória veicular.

Nacional

-

-

Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4X4)
com
comprimento
máximo
de
7.000mm e capacidade de carga útil
líquida de no mínimo 1.500kg.

Quantidade
registrada

300

Valor
unitário *

R$ 160.000,00

PE 41/2015
Item

Grupo

Descrição

Grupo de
abrangência

Quantidade
registrada

Valor
unitário *

1

-

Ônibus Urbano Escolar Acessível ONUREA

Nacional

500

R$ 186.400,00

*Valores referentes ao pregão nº 41/2015.

PE 43/2015

Nacional

200

800

R$ 168.000,00

R$ 249.740,00

EDUCAÇÃO BÁSICA

Item

Grupo

Descrição

Grupo de
abrangência

Quantidade
registrada

Valor
unitário *

1

-

Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo

Nacional

250

R$ 227.900,00

*Valor referente ao pregão nº 43/2015.
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2. Bicicletas e capacetes escolares

Produto da ação: Veículo Adquirido

Descrição

Quantidade
estimada (unidades)

Bicicleta Aro 20 + capacete tipo A

16.000

Bicicleta Aro 26 + capacete tipo B

32.000

3

Bicicleta Aro 20

1.197

4

Bicicleta Aro 26

2.354

Item

Grupo/item

1
2
Grupo 1

Total do grupo
5

Bicicleta Aro 20 + capacete tipo A

19.000

Bicicleta Aro 26 + capacete tipo B

41.000

Total do grupo
7
8

Especificação do Produto: Considera-se Veículo Adquirido o número de ônibus
e/ou de bicicletas adquiridas.
Funcional Programática

AC, AM, AP, PA,
RO, RR, TO, DF,
GO, MT, MA, PI

Esfera
Orçamentária
10

Unidade
Orçamentária
26298

Fiscal

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

368

2080

0E53

XXXX

FNDE
Educação
Educação
Básica

51.551

Grupo 2
6

Abrangência

Al, BA, CE, PB,
PE, RN, SE

Educação
de qualidade
para todos

Aquisição de
veículos para o
tranporte escolar da
Educação Básica

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

60.000

Bicicleta Aro 20 + capacete tipo A

13.500

Bicicleta Aro 26 + capacete tipo B

28.500

Grupo 3
9

Bicicleta Aro 20

771

10

Bicicleta Aro 26

810

BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES
PR, RS, SC, SP,
RJ, MG, ES, MS

Estados, Distrito Federal e municípios podem receber recursos por emendas
parlamentares destinadas ao MEC para aquisição de brinquedos e materiais

Total do grupo

43.581

Total

155.132

escolares para utilização dos alunos da educação básica.
Por meio de pregão eletrônico, na modalidade de registro de Preços, o FNDE
fará licitação nacional que definirá os valores para aquisição dos itens em cada
unidade da federação.

*Pregão em andamento.

Para adquirir os itens disponibilizados, basta que as entidades solicitem adesão,

Para que serve

por meio do SIGARP, e aguardem concordância e autorização do FNDE.

• Garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes;
Informação importante:

• Contribuir para a redução da evasão escolar;
• Contribuir para o acesso e permanência no espaço de aprendizagem;
• Propiciar a economicidade do gasto público e a transparência nas aquisições.

Os produtos licitados cujas atas se encontram disponíveis para
adesão, bem como aqueles na qual há licitação em andamento, com
suas descrições e valores (ar-condicionado, mobiliário, instrumento
musical e outros) se encontram no site do FNDE para uma melhor

Vinculação Orçamentária

atualização (http://www.fnde.gov.br/portaldecompras).

• Ação 0E53 – Tem por finalidade apoiar iniciativas voltadas à aquisição de
		 veículos padronizados, inclusive de acessórios de segurança e apoio às
		 atividades inerentes à certificação, para transporte escolar dos estudantes
		 das redes públicas de educação básica, prioritariamente da zona rural, com
		 o objetivo de promover o acesso e a permanência do estudante e reduzir

• Apoiar tecnicamente as instituições de educação infantil para que promovam
		 interações e descobertas de forma lúdica no âmbito da aprendizagem;
• Fortalecer a estratégia de implementação das Diretrizes Curriculares 		
		 Nacionais para a Educação Infantil;

		 a evasão escolar.
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Para que serve
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• Estimular a construção do conhecimento, desenvolvendo valores da cidadania
		 e exercício das habilidades; e

comunicação e informação nas escolas públicas de ensino, sendo isso realizado por
meio de programas específicos estabelecidos pelo MEC, especialmente pela sua
secretaria de diversidade e inclusão.

• Permitir o acesso e permanência do educando em sala de aula.

Com referência à transversalidade da Educação Especial com a Educação

Vinculação Orçamentária
• Ação 0509 tem por objetivo ampliar o atendimento escolar de qualidade
		 em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com
		 os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem,
		 visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao
		 longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da
		 diversidade e da inclusão.

de Jovens e Adultos, e considerando o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem desse público, indicamos elementos para a adaptação das salas de
acolhimento do Programa PROJOVEM, com vistas ao atendimento de crianças de 0
a 8 anos, com ou sem deficiência.
Abaixo estão listados os itens sugeridos para atendimento educacional ao
público-alvo da educação especial.

Produto da ação: Iniciativa Apoiada
Especificação do Produto: O número de iniciativas apoiadas depende do custo
unitário do projeto planejado.

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

Unidade
Orçamentária
26298

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

368

2080

0509

XXXX

FNDE
Educação
Educação
Básica

Educação
de qualidade
para todos

Apoio ao
desenvolvimento da
Educação Básica

Nº

Educação Especial - KIT - materiais destinados às
escolas públicas com matrícula de até 10 alunos
da educação especial - custeio

Quantidade

Valor
Estimado

1

Dominó de frutas em Libras – peças com ilustrações em língua
de Sinais acondicionadas em caixa.

01

R$ 22,00

2

Dominó de animais em Libras – peças com ilustrações em língua
de Sinais acondicionadas em caixa.

01

R$ 22,00

3

Bandinha Rítmica – conjunto contendo instrumentos musicais com
nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou saliências
cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário.

01

R$ 400,00

4

Sacolão criativo – Kit de encaixe – peças de diferentes formatos
e encaixes: formato quadrangular, retangular, curvo e triangular,
com encaixes justos tipo “macho-fêmea” sem folgas ou apertos
excessivos de modo que permita a correta montagem.
Acondicionado em sacola transparente e com alça.

01

R$ 340,00

5

Esquema corporal – conjunto composto por placas de
quebra-cabeças de encaixe e bonecos articulados, menino
e menina, traz como tema o corpo humano.

01

R$ 130,00

6

Dominó de associação de frases – confeccionado em MDF,
impresso em policromia, composto por 28 peças, cada uma medindo
aproximadamente 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira.

01

R$ 30,00

7

Dominó de associação de ideias – confeccionado em MDF, impresso
em policromia, composto por 28 peças, cada uma medindo
aproximadamente 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira.

01

R$ 30,00

8

Livros de História – Língua de Sinais com CD

05 livros
diferentes

R$ 80,00

9

Jogo de memória com sinais Libras – 52 peças confeccionadas em MDF,
serigrafadas, acondicionadas em caixa de madeira medindo 12x12x6cm.

01

R$ 22,00

10

Material dourado – caixa que contém cubo de milhar, placas de
centena, barras de dezena e cubos de unidade.

01

R$ 43,00

11

Alfabeto móvel e sílabas - peças com sílabas simples da língua
portuguesa.

01

R$ 70,00

12

Caixa tátil – caixa com pares de peças cobertas com
texturas diferentes.

01

R$ 84,00

13

Memória tátil – peças com desenhos de figuras geométricas
em alto relevo.

01

R$ 34,00

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

EDUCAÇÃO ESPECIAL E SALAS
DE ACOLHIMENTO
O MEC, por meio de sua Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (Secadi), e tendo em vista as especificidades do público da Educação
Especial, desenvolve ações cujos objetivos incidem na melhoria da qualidade do
processo ensino-aprendizagem em todas as etapas e modalidades da educação
escolar.
Uma dessas ações está no fortalecimento de aspectos que promovam condições
de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos à
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14

Alfabeto Braille – peças com o desenho da letra na frente (em alto
relevo, script, letra maiúscula) e sua correspondência em Braille no
verso, com pontos alto relevo.

01

15

Caixinha de números - caixas iguais feitas de plástico transparente.
Na tampa de cada caixa, há um número de um a dez em Braille e
correspondente algarismo arábico. No interior de cada caixa existem
objetos exatamente iguais entre si, em quantidade correspondente
ao número escrito na tampa.

01

R$ 100,00

16

Bola com guizo – indicada para deficiente visual, confeccionada em
vinil com superfície texturizada contendo guizo.

Conj. 2 bolas

R$ 50,00

Bola de futebol de salão com guizo – indicada para os jogos de
futebol praticados por deficientes visuais, confeccionada em PU,
material leve e flexível, a peça apresenta divisão em 32 gomos, miolo
substituível e circunferência de 64cm, pesa aproximadamente 480g
e é toda costurada à mão.

01

18

Tapete de alfabeto encaixado – indicado para auxiliar na
alfabetização, confeccionado em borracha sintética EVA, placas
em letras script (maiúsculas e minúsculas) coloridas, laváveis,
sem odor e atóxicas.

01

R$ 150,00

19

Plano inclinado suporte para livros - suporte que serve para encaixar
o livro sobre a mesa. Possibilita a leitura independente de auxílio. Este
suporte tem três níveis reguláveis de inclinação, com garras laterais
inferiores para fixação de papéis (presilha).

01

R$ 60,00

20

Dominó tátil – auxilia no raciocínio e na percepção tátil, o dominó é
confeccionado em MDF. As peças se encaixam entre si com figuras
geométricas que se associam a outras peças.

01

R$ 90,00

21

Soroban – instrumento de cálculo para atividades matemáticas,
desenvolve o raciocínio, memória, agilidade e cálculo mental.

01

22

Punções – instrumento que permite marcar os pontos da
escrita Braille no papel.

23

33

Tinta acrílica – caixa com 12

03

R$ 50,00

34

Digitador - engrossador utilizado para facilitar a preensão palmar.
Possui duas pontas onde poderão ser conectados vários acessórios.

01

R$ 60,00

35

Aranha - órtese feita e arame revestido. Envolve dedo indicador, o
polegar e fixa um utensílio como caneta ou lápis. A digitação com o
lápis é possível colocando-se uma ponteira de borracha na ponta que
toca a tecla.

01

R$ 55,00

36

Facilitador de punho e polegar - órtese feita de arame revestido de
borracha, espuma e tecido. Posiciona o punho em extensão e envolve
o dedo polegar. Possui uma ponta plástica que poderá ser utilizada
para teclar e nela pode-se também conectar vários acessórios.

37

Facilitador palmar dorsal - órtese feita de arame revestido de
borracha, espuma e tecido. Envolve a palma e o dorso da mão.
Possui uma ponta plástica que poderá ser utilizada para teclar.
Nela é possível conectar acessórios.

01

R$ 100,00

38

Posicionador de dedos com velcro - Base de apoio fixada com fita
de velcro. Previne deformidades, mantém o dedo em posição de
extensão.

01

R$ 30,00

39

Pulseira de peso - pulseira de peso revestida de tecido e fixada com
velcro para fixação em antebraço.

01

R$ 130,00

Nº

Educação Especial - KIT - equipmentos destinados às
escolas públicas com matrícula de até 10 alunos
da educação especial - capital

Quantidade

Valor
Estimado

R$ 112,00

1

Computador Desktop

02

R$ 1.800,00

01

R$ 10,00

2

Scanner com voz - permite scanear documentos impressos e
reproduzir com o sintetizador de voz o texto digitalizado.

01

R$ 700,00

Reglete de mesa – é um instrumento usado para escrita manual
do Braille. É composta por uma prancheta (chamada de mesa)
e uma reglete (régua-guia) que conta com pinos na parte inferior
para que ela seja presa a prancheta.

02

R$ 50,00

3

Impressora multifuncional - multifuncional 3 em 1: imprime,
cópia e digitaliza.

01

R$ 1.000,00

4

Mesa adaptada para computador - mesa adaptada para cadeirante.

02

R$ 400,00

24

Kit de desenho geométrico - kit de desenho adaptado para cegos
composto de régua, esquadro, transferidor, gabarito geométrico,
compasso e prancheta emborrachada.

02

R$ 150,00

5

Mesa para impressora

01

R$ 200,00

25

Calculadora sonora – calculadora com recurso auditivo com voz
sintetizada em português.

01

R$ 30,00

6

Mesa Redonda

01

R$ 300,00

26

Quebra-cabeça superpostos – sequência lógica – conjunto composto
por quebra-cabeças sobrepostos em camadas, encaixadas dentro
de uma base própria.

01

R$ 40,00

7

Cadeiras

04

R$ 100,00

8

Pincéis de pintura de diversos tamanhos e espessuras

03 conj.

R$ 30,00

Softwares de Leitura (Libras) - software de tradução de texto e voz na
língua portuguesa para Libras - a língua brasileira de sinais.

01

27

9

R$ 100,00

Tela de pintura de diversos tamanhos

10

R$ 80,00

Dicionário de Libras - Dicionário ilustrado de Libras - Língua Brasileira
dos Sinais.

01

28

10

Máquina de escrever em Braille

01

R$ 3.000,00

29

Lápis crayon para desenho – kit com 5 cores

03

R$ 70,00

30

Lápis de cor – com 36 unidades

03

R$ 45,00

11

Mouse estático de esfera - mouse acessível com esfera de rolagem na
parte superior da base, que possibilita o movimento do cursor na tela
para todas as direções.

02

R$ 580,00

31

Giz de cera

03

R$ 20,00

12

01

R$ 150,00

32

Grafite para desenho

03

R$ 32,00

Lupa eletrônica - equipamento constituído por uma microcâmera
aliada a um circuito eletrônico que amplia textos e imagens em
computador, possui iluminação própria.

17

36

R$ 70,00

R$ 120,00
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R$ 140,00
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Vinculação Orçamentária

13

Kit de Lupas Manuais - conjunto de lupas que potencializa a
acessibilidade de pessoas com dificuldades visuais, auxiliando-os na
leitura e escrita.

01 caixa c/
03 lupas

R$ 100,00

14

Lupa horizontal - lupa em barra com ampliação 2x.

01

R$ 60,00

15

Impressora Braille - as impressoras Braille servem para conversão de
todo tipo de texto eletrônico para o Braille, o formato de escrita e leitura
tátil utilizado por cegos e surdocegos.

01

R$ 10.000,00

16

Fone de ouvido

02

R$ 35,00

17

Teclado expandido com colmeia – teclado com teclas ampliadas
e aumento das letras em 4 vezes em relação ao teclado normal.
Colmeia de acrílico transparente e rígido, em chapa de 4 mm
(quatro milímetros), com furos compatíveis com esse teclado e com
acabamento sem aresta, com as pontas arredondadas. A colmeia
deverá envolver todo o teclado na superfície superior e laterais e
possuir calços, de modo que o acrílico não encoste nas teclas, e deverá
ter o modo de encaixe, garantindo estabilidade.

01

18

Globo Terrestre Tátil - globo terrestre tátil com imagem tradicional
e um revestimento texturizado em polímero resistente, que inclui a
marcação dos continentes, relevos, paralelos e meridianos.

01

19

Mouse por toque - base sensível onde às funções do mouse são
ativadas pelo deslocamento de um dedo sobre sua superfície. Com
opção de plug para acionadores externos.

02

20

Mouse Joystick - mouse joystick: alavanca móvel com ponteiras
intercambiáveis de diferentes formatos: bola, T (letra T) e manopla.
Botões para clique esquerdo, direito, arrasta e duplo clique. Com opção
de plug para acionadores externos. Atende ao Usuário com deficiência
física com habilidade de segurar e direcionar uma alavanca móvel.

02

21

Go Talk 20 - dispositivo a pilhas de comunicação aumentativa
e alternativa utilizado por pessoas que não conseguem
se comunicar bem falando.

01

R$ 1.300,00

22

Mouse com entrada para acionador - mouse padrão, adaptado com
uma entrada para acionador que simula o clique da tecla esquerda do
mouse. Permite comandar programas de computador que possuam
função de varredura (escaneamento).

01

R$ 150,00

• A ação 20RP tem por objetivo prestar apoio técnico, material e financeiro
		 para a construção, ampliação, reforma e adaptação de espaços escolares,
		 além da aquisição de mobiliário e equipamentos para todas as etapas e
		 modalidades da educação básica, com a intencionalidade de melhorar o
		 processo de ensino-aprendizagem.
Produto da ação: Projeto Apoiado
Especificação do Produto: Considera-se Projeto Apoiado o número de projetos

R$ 250,00

de aquisição de mobiliário e de equipamentos.

Funcional Programática

R$ 250,00

R$ 1.800,00

Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

Unidade
Orçamentária
26298

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

368

2080

20RP

XXXX

FNDE
Educação
Educação
Básica

Educação
de qualidade
para todos

Infraestrutura
para a
Educação Básica

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

Obs.: Destaca-se que os valores não estão estabelecidos a partir de pregões
ou atas de preços, ou outro instrumentos legal costumeiramente utilizados
pelo FNDE, mas a partir de médias calculadas à luz da experiência da SECADI.
Para que serve
• Garantir às crianças um espaço que promova a permanência e o
desenvolvimento de atividades pedagógicas, de acessibilidade e aprendizagens
por meio de programas educacionais do MEC;
• Equipar espaços físicos com materiais educativos que possibilitem o apoio à
interação entre as crianças e amplie o desenvolvimento pedagógico; e
• Adequar a rede física para que possibilite às crianças um espaço humano e de
desenvolvimento e que proporcione aos educandos jovens e adultos condições
de estudos.
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A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação
nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões
do trabalho, da ciência e da tecnologia. Desenvolve-se em articulação com o Ensino
Regular ou por diferentes estratégias.

EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO
DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
A expansão e a reestruturação têm por objetivo implantar novas unidades e
modernizar a infraestrutura física das unidades existentes na Rede Federal. Essa
ação atende às instituições federais de educação profissional e tecnológica, por
meio de novas construções, ampliações e reformas de instalações já existentes e
aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Integram a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica 38 Institutos Federais, 02 Centros

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TECNOLÓGICA

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), o Colégio Pedro II e 23 escolas
técnicas vinculadas às universidades federais.
Para que serve
• Formar e qualificar cidadãos com vistas à atuação em diversos setores da
economia;
• Acelerar o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
• Promover a inclusão educacional;
• Promover a divulgação científica e tecnológica; e
• Estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o
cooperativismo.
Vinculação Orçamentária
• A ação 20RG tem por objetivo apoiar ou executar planos de reestruturação
		 e expansão na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
		 considerando a otimização das estruturas existentes e a modernização
		 tecnológica.

40
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Produto da ação: Projeto Viabilizado

• Apoiar iniciativas que visem a consolidação dos conhecimentos;

Especificação do Produto: Considera-se Projeto Viabilizado o número de
projetos que resultem no funcionamento de nova unidade vinculada à Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; projetos de reforma e/ou
ampliação de bens imóveis, aquisição de equipamento ou mobiliários; ou projetos
de modernização tecnológica de laboratórios por meio aquisição de máquinas,
equipamentos e mobiliários para unidades vinculadas à Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Fiscal

Anexo II

Vinculação funcional-programática
• A ação 6380 tem por objetivo o suporte à implementação da expansão e da
		 reestruturação da Rede Federal por meio da modernização do processo
		 didático-pedagógico e do apoio a iniciativas que visem a consolidação do

		 ensino, pesquisa e extensão.

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

363

2080

20RG

XXXX

Produto da ação: Iniciativa Apoiada
Especificação do Produto: Considera-se iniciativa apoiada o número de
programas ou de projetos de educação profissional e tecnológica, extensão

Escolher
uma UO do

• Promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

		 conhecimento mediante atividades viabilizadas pela indissociabilidade entre
Funcional Programática

Esfera
Orçamentária
10

• Acelerar o desenvolvimento econômico e regional; e

Educação
Educação
Profissional

Educação
de qualidade
para todos

Expansão e
reestruturação de
Institutos Federais de
Educação Profissional
e Tecnológica

tecnológica, pesquisa aplicada e inovação; bem como suporte à implementação da
expansão e da reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica.

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

Funcional Programática

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Anexo II

por objetivo contribuir para a expansão das vagas ofertadas pela rede federal
de educação profissional e tecnológica, modernizando laboratórios didáticos e

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

363

2080

6380

XXXX

Escolher
uma UO do

O fomento ao desenvolvimento da educação profissional e tecnológica tem

Função

Educação
Educação
Profissional

Educação
de qualidade
para todos

Fomento ao
desenvolvimento
Educação Profissional
e Tecnológica

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

demais ambientes necessários ao processo de ensino-aprendizagem. O fomento
também é responsável pelo apoio pedagógico a projetos vinculados à educação
profissional e tecnológica, como Elevação da Escolaridade de Jovens e Adultos,
além de projetos de extensão tecnológica, pesquisa aplicada e inovação, entre
outros.

A rede e-Tec Brasil tem por finalidade a ampliação da oferta nacional de

Para que serve
• Promover a reestruturação qualificada de laboratórios e materiais

educação profissional e tecnológica, exclusivamente na modalidade a distância,
pelo desenvolvimento e difusão de cursos, metodologias e tecnologias. As ações

permanentes;

42
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A DISTÂNCIA (E-TEC BRASIL)

• Promover a melhoria da qualidade da oferta de cursos;

compreendem formação de recursos humanos, produção de material, aquisição

• Implementar e promover ações educativas, científicas e culturais;

de laboratórios e apoio à execução dos cursos. A rede e-Tec contempla as

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

43

instituições integrantes do sistema federal de ensino e as redes estaduais e atua

FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TECNOLÓGICA

preferencialmente na oferta de cursos técnicos de nível médio.
Para que serve
• Promover o acesso à internet;
• Estimular a utilização de outras estratégias pedagógicas de formação;
• Ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio;

Esta estratégia atende às atividades gerais de custeio e manutenção das

• Estimular o estabelecimento de polos de educação a distância nos entes
federados.

desempenho de suas atividades precípuas. O funcionamento também contribui
com os investimentos na instituição, fazendo com que pequenas obras e reformas

Vinculação Orçamentária
• A ação 20RW tem por objetivo ampliar o acesso a vagas gratuitas em cursos
		 de educação profissional e tecnológica de nível técnico e de formação inicial
		 e continuada ou qualificação profissional. A ação tem como público prioritário
		 beneficiários dos programas federais de transferência de renda e demais
		 públicos prioritários conforme legislação vigente.

instituição beneficiada.

Para que serve
• Apoiar administrativamente e tecnicamente o funcionamento das instituições

• Garantir o acesso e a permanência de estudantes matriculados nessas
instituições públicas de ensino.

Funcional Programática

Fiscal

atividades em plena execução.

• Garantir condições básicas de estrutura física das instituições; e

Especificação do Produto: Considera-se o número de vagas ofertadas pela

Unidade
Orçamentária
26298

sejam realizadas. É por meio do funcionamento que as instituições mantêm suas

federais de Educação Profissional;

Produto da ação: Vaga Ofertada

Esfera
Orçamentária
10

instituições federais de educação profissional e tecnológica, assegurando o

Vinculação Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

363

2080

20RW

XXXX

• Ação 20RL – tem por finalidade apoiar a gestão administrativa, financeira e
		 técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos
		 de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

FNDE
Educação
Educação
Profissional

		 e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Manutenção
Educação
de qualidade
para todos

Apoio à formação
Profissional, Científica
e Tecnológica

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

		 de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos, manutenção de
		 infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam reforma
		 ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes
		 às pequenas obras, reposição de acervo bibliográfico e veículos, observados os
		 limites da legislação vigente.
Produto da ação: Estudante Matriculado
Especificação do Produto: Considera-se o número de estudantes matriculados
na instituição beneficiada.
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Produto da ação: Benefício Concedido

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Fiscal

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

363

2080

20RL

XXXX

Especificação do Produto: Considera-se o número dos diferentes benefícios
concedidos a cada um dos estudantes da educação profissional e tecnológica.
Funcional Programática

Escolher
Educação

uma UO do

Educação
Profissional

Anexo II

Educação
de qualidade
para todos

Funcionamento de
Instituições Federais de
Educação Profissional e
Tecnológica

Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

363

2080

2994

XXXX

Escolher
uma UO do

Educação
Educação
Profissional

Anexo II

ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Educação
de qualidade
para todos

Assistência aos
estudantes das
Instituicões Federais de
Educação Profissional e
Tecnológica

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

PROJETOS DE EXTENSÃO E PROMOÇÃO DA
ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

A assistência ao educando da educação profissional e tecnológica tem como
objetivo central apoiar a permanência de alunos de baixa renda nos cursos de
educação profissional e tecnológica, combatendo a evasão e a repetência,
oportunizando a conclusão e consequente inserção no mercado de trabalho. A
assistência ao educando oferta auxílio aos alunos para transporte, moradia,

Os projetos se desmembram em dois programas específicos: i) Programa de

alimentação, assistência médica e odontológica.

Extensão Universitária (ProExt) e ii) Programa Incluir.

Para que serve

i) ProExt

• Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica;

O ProExt estimula a formação de estudantes do ensino superior nas instituições

• Garantir condições mínimas para o aprendizado do educando nas instituições
públicas de ensino;

federais de educação profissional e tecnológica a partir da prática e do contato com
a realidade, bem como a atuação profissional pautada na cidadania e na função

• Contribuir para que o educando adquira condições de inserção no mercado de

social da educação.

trabalho.

O programa seleciona e financia anualmente projetos de extensão que
se

Vinculação Orçamentária
• Ação 2994 - tem por finalidade ampliar o acesso à educação profissional e
tecnológica

por

meio

do

fornecimento

de

alimentação,

atendimento

médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas
de assistência estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e

articulam

com

políticas

públicas

desenvolvidas

por

diferentes

órgãos

governamentais, possibilitando, entre outros, que estudantes vivenciem a realidade
de sua área de formação. O lançamento do ProExt possibilitou grandes iniciativas no
meio acadêmico nas mais diversas temáticas, com destaque para os projetos nas
áreas de inclusão social, formação docente e educação de jovens e adultos.

contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.
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O ProExt tem como objetivos específicos:

Funcional Programática

Contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira por meio do
contato direto dos estudantes com realidades concretas e da troca de saberes

Esfera
Orçamentária
10

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

363

2080

6380

XXXX

		 acadêmicos e populares;
		 Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem

Fiscal

Escolher
uma UO do

Educação

Anexo II

		 como a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da
		 educação superior;
Apoiar as instituições federais de ensino superior no desenvolvimento de 		
		 programas e projetos de extensão que contribuam para a implementação de
		 políticas públicas;

Educação
Profissional

Educação
de qualidade
para todos

Fomento ao
desenvolvimento da
Educação Profissional e
Tecnológica

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

ii) Incluir
O programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior constitui-se em uma

Dotar as instituições federais de ensino superior de melhores condições de
		 gestão de suas atividades acadêmicas de extensão.

iniciativa conjunta da Secretaria de Educação Superior (SESu) e da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) que visa a
implementar a política de acessibilidade para pessoas com deficiência no âmbito

Para que serve o “ProExt”
• Auxiliar no desenvolvimento de programas e projetos de extensão que 		
		 contribuam para a implantação de políticas públicas;
• Viabilizar iniciativas, no meio acadêmico, com temáticas voltadas ao
desenvolvimento social da comunidade em que se insere a instituição de 		
		 ensino superior federal; e
• Apoiar projetos e programas que envolvam alunos de graduação 			
regularmente matriculados e articulados com as respectivas áreas de formação.

das instituições federais de educação profissional e tecnológica.

O programa financia ações de
		 Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico para torná-lo acessível,
		 como reforma de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso, construção
		 de rampas, instalação de corrimão e colocação de sinalização tátil e visual;
		 Formação de profissionais para o desenvolvimento de práticas educacionais
		 inclusivas e para o uso dos recursos de tecnologia assistiva, da língua brasileira
		 de sinais (Libras) e outros códigos e linguagens;

Vinculação Orçamentária
• A ação 6380 tem por objetivo o suporte à implementação da expansão e da
		 reestruturação da Rede Federal por meio da modernização do processo

		 Aquisição de mobiliário acessível, cadeira de rodas e demais recursos de
		 tecnologia assistiva.

		 didático-pedagógico e do apoio a iniciativas que visem a consolidação do
		 conhecimento mediante atividades viabilizadas pela indissociabilidade entre

O programa tem como objetivos

		 ensino, pesquisa e extensão.

		 Implantar a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva;

Produto da ação: Iniciativa Apoiada

		 Promover ações que garantam o acesso, permanência e sucesso de pessoas

Especificação do Produto: Considera-se iniciativa apoiada o número de

		 com deficiência nas instituições federais de educação profissional e tecnológica;
		 Apoiar propostas desenvolvidas nas instituições federais de educação 		

programa ou projeto de extensão.

		 profissional e tecnológica para superar situações de discriminação contra
		 estudantes deficientes;
		 Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que
		 favoreçam o processo ensino-aprendizagem;
		 Promover a eliminação de barreiras físicas, pedagógicas e de comunicação.
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Para que serve o “Incluir”
• Garantir o acesso pleno de pessoas com deficiência à vida acadêmica;
• Fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas 		
		 instituições de ensino; e
• Promover o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade.
Vinculação Orçamentária
• Ação 2994 - tem por finalidade ampliar o acesso à educação profissional e
		 tecnológica

por

meio

do

fornecimento

de

alimentação,

atendimento

		 médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas
		 de assistência estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e
		 contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.
Produto da ação: Benefício Concedido
Especificação do Produto: Considera-se o número dos diferentes benefícios
concedidos aos estudantes com deficiências no âmbito da educação profissional e
tecnológica.
Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

363

2080

2994

XXXX

Escolher
uma UO do
Anexo II

Educação
Educação
Profissional

Educação
de qualidade
para todos

Assistência aos
estudantes das
Instituições Federais de
Educação Profissional e
Tecnológica

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I
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A Educação Superior se constitui enquanto nível mais elevado da educação brasileira.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20
de dezembro de 1996), as finalidades desse grau de ensino são fomentar “a criação
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”. Para
tanto, o MEC conta com programas e ações que se destinam a apoiar iniciativas
destinadas a ampliar e democratizar o acesso à educação superior.

REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS
Para o ensino superior, o MEC conta com a ação de reestruturação e expansão
das instituições federais de ensino superior, que tem como objetivo ampliar
o acesso à educação superior, reduzir a evasão, otimizar o aproveitamento da
estrutura instalada e a adequação e modernização da estrutura acadêmica e física
das instituições por meio de obras, incluindo construções e ampliações, bem
como a aquisição de equipamentos.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Além do aumento de vagas, a ação prevê medidas como a ampliação ou
abertura de cursos noturnos, o aumento do número de alunos por professor, a
redução do custo por aluno, a flexibilização de currículos e o combate à evasão.
Os recursos destinam-se:
• Investimento: construção de salas, laboratórios, blocos de salas de aula e
unidade acadêmica, aquisição de mobiliário, equipamentos de informática,
de laboratórios e materiais permanentes em geral.
• Custeio: material didático, de escritório e de laboratório, despesas 		
		 com transporte e deslocamento, eventos, contratação de serviços técnicos
		 especializados e capacitação de professores.
Atualmente, é de conhecimento universal as demandas sobre o tema da
sustentabilidade em várias searas do desenvolvimento da sociedade. Portanto, no
que diz respeito às ações de que trata esse Manual, é de suma importância que
todos os recursos sejam destinados a bens e projetos que se orientem por essa
premissa. Nesse sentido, cabe a citação da coletânea Desafio da Sustentabilidade,
resultado do Projeto Desafio da Sustentabilidade que foi realizado pelo MEC e na
qual foram apresentadas ideias e boas práticas para a redução de gastos com o
consumo de água e de energia elétrica.
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Essa

coletânea,

disponibilizada

no

endereço

eletrônico

http://

desafiodasustentabilidade.mec.gov.br/, serve de orientação para a apresentação
das Emendas Parlamentares dentro das necessidades das Universidades

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

364

2080

8282

XXXX

Federais.
Cabe exemplificar algumas ideias e boas práticas para a redução de gastos

Fiscal

Escolher
uma UO do
Anexo III

com o consumo de água e energia elétrica:

Educação
Educação
Superior

Microgeração e minigeração de energia através da implantação de painéis
		 fotovoltaicos e de centrais eólicas;

Educação
de qualidade
para todos

Reestruturação
e Expansão de
Instituições de Ensino
Superior

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

Sistema solar de aquecimento de água;
Instalações de novas tecnologias que permitam mais economia e melhor
gestão de energia (ex.: instalação de medidores de energia individualizados,
		 sensores de presença, etc.) e de reaproveitamento de água.

FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

Para que serve
• Promover o crescimento do ensino superior público, criando condições
para que as universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e
pedagógica da rede federal de educação superior;

A ação Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior garante
a formação de profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores
da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional,

• Aumentar o número de vagas nos cursos de graduação e a ampliação da
oferta de cursos noturnos; e

com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares.
Para assegurar o funcionamento, são desenvolvidas ações para a manutenção

• Adequar e modernizar a estrutura física das Instituições Federais de Ensino
		 Superior.

de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal ativo, bem
como a manutenção de infraestrutura física por meio de obras que envolvam
reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aqueles

Vinculação Orçamentária

inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

• Ação 8282 – Tem por finalidade apoiar a execução de planos de reestruturação
		 e expansão na Rede Federal de Ensino Superior que visem ao aumento do
		 número de vagas e à redução da evasão por meio da adequação e da
		 modernização da estrutura física das instituições federais de ensino superior.
Produto da ação: Projeto Viabilizado

Atualmente, com a necessidade de encontrar um modelo econômico, político,
social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades das
gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, o tema
sustentabilidade torna-se recorrente e muitas vezes norteador de adequação para
aqueles que já estão em funcionamento.

Especificação do Produto: Considera-se Projeto Viabilizado o número de
propostas de reestruturação e expansão elaborada por Instituição Federal de Ensino
Superior.

Com o objetivo de atender às necessidades atuais sem excluir o potencial
da utilização dos espaços e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e os
ecossistemas naturais, se torna indispensável o planejamento de intervenções de
forma a atingir pró-eficiência na manutenção indefinida. Alguns exemplos podem
ser citados como medidas para a realização de adequações no espaço físico das
Instituições, visando a sustentabilidade:
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1. Racionalização do consumo de energia:

Funcional Programática

a. Utilização de sensores presenciais para iluminação;

Esfera
Orçamentária
10

b. Troca gradual de lâmpadas convencionais para o sistema LED;

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

364

2080

20RK

XXXX

c. Pintura de telhados na cor branca para melhorar o conforto térmico dos
Fiscal

ambientes e reduzir o uso de ventiladores e ares-condicionados.

Escolher
uma UO do

Educação

Anexo III

2. Racionalização do uso da água:
a. Reaproveitamento de água em forma de captação de água da chuva em
cisternas e filtro biológico de água servida (água cinza) de pias e lavatórios;

Educação
Superior

Educação
de qualidade
para todos

Funcionamento de
Instituições Federais
de Ensino Superior

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

b. Instalação progressiva de torneiras com sistema econômico de dispersão de
água, com sensor e utilização de redutores de vazão;

PROJETOS DE EXTENSÃO E PROMOÇÃO
DA ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

c. Substituição das bacias sanitárias para as de sistema econômico.
Mais exemplos foram compilados na coletânea Desafio da Sustentabilidade, que
poderá ser acessada através do site desafio da sustentabilidade.mec.gov.br.
Para que serve
• Apoiar a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno

Os projetos de extensão e promoção da acessibilidade nas Instituições Federais

vulto que envolvam reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de

de Ensino Superior se desdobram em dois programas: i) Programa de Extensão

materiais;

Universitária (ProExt) e ii) Incluir.

• Subsidiar estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; e
• Apoiar a aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico, veículos, 		

O Programa de Extensão Universitária e o Programa Incluir têm por finalidade
estimular a implantação de políticas públicas que fomentam a criação e a
consolidação de atividades de extensão e a criação e núcleos de acessibilidade

		 equipamentos e redes.

nas universidades federais.
Vinculação Orçamentária
• Ação 20RK – tem por finalidade o apoio à gestão administrativa, financeira
		 e técnica, ao desenvolvimento de ações para o funcionamento dos cursos
		 de graduação, pós-graduação e extensão das Instituições Federais de
		 Educação Superior.

i) ProExt
O programa seleciona e financia anualmente projetos de extensão que se
articulam com políticas públicas desenvolvidas por diferentes ministérios e órgãos
governamentais, possibilitando, entre outros, que estudantes de medicina vivenciem
a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS), que estudantes de arquitetura atuem

Produto da ação: Estudante matriculado
Especificação do Produto: Considera-se o número de estudantes matriculados
na instituição beneficiada.

nas políticas de moradia e construção de casas populares ou ainda que estudantes
de nutrição participem da política de promoção da segurança alimentar e das ações
voltadas à erradicação da fome e da miséria. O lançamento do Proext possibilitou
grandes iniciativas no meio acadêmico nas mais diversas temáticas, com destaque
para os projetos nas áreas de inclusão social, formação docente e educação de
jovens e adultos.
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O ProExt tem como objetivos específicos:

Funcional Programática

Contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira por meio do
contato direto dos estudantes com realidades concretas e da troca de saberes

Esfera
Orçamentária
10

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

364

2080

20GK

XXXX

		 acadêmicos e populares;
Fiscal

Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem

Escolher
uma UO do

Educação

Anexo III

como a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da 		
		 educação superior;
Apoiar as instituições federais de ensino superior no desenvolvimento de 		

Educação
Superior

Educação
de qualidade
para todos

Fomento às ações
de Graduação,
Pós-graduação Ensino,
Pesquisa e Extensão

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

		 programas e projetos de extensão que contribuam para a implementação de

ii) Incluir

		 políticas públicas;

O programa se constitui enquanto uma iniciativa conjunta da Secretaria de

Dotar as instituições federais de ensino superior de melhores condições de

Educação Superior (SESU) do MEC e da Secretaria de Educação Continuada,

		 gestão de suas atividades acadêmicas de extensão.

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) que visa implementar a política de

Para que serve o “ProExt”

acessibilidade para pessoas com deficiência no âmbito das universidades.

• Auxiliar no desenvolvimento de programas e projetos de extensão que 		
O programa tem como objetivos

		 contribuam para a implantação de políticas públicas;
• Viabilizar iniciativas, no meio acadêmico, com temáticas voltadas ao

		 Implantar a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva

desenvolvimento social da comunidade em que se insere a instituição de 		

		 na educação superior;

		 ensino superior federal; e

		 Promover ações que garantam o acesso, permanência e sucesso de pessoas

• Apoiar projetos e programas que envolvam alunos de graduação 			

		 com deficiência nas instituições federais de ensino superior;

regularmente matriculados e articulados com as respectivas áreas de formação.

		 Apoiar propostas desenvolvidas nas instituições federais de ensino superior
		 para superar situações de discriminação contra estudantes deficientes;

Vinculação Orçamentária
• Ação 20GK – Tem por finalidade o desenvolvimento de programas e projetos
		 de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação bem como
		 a implementação de ações educativas e culturais destinadas a realização de
		 cursos de formação e qualificação de recursos humanos e desenvolvimento de
		 projetos de formação e aperfeiçoamento com a participação de profissionais
		 de área de saúde, inclusive supervisores, tutores e preceptores. Contempla
		 ainda

o

incentivo

e

promoção

de

ações

de

integração

ensino

e

		 serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS.
Produto da ação: Iniciativa Apoiada
Especificação do Produto: Considera-se iniciativa apoiada o número de
programa ou projeto de extensão.

		 Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que
		 favoreçam o processo ensino-aprendizagem;
		 Promover a eliminação de barreiras físicas, pedagógicas e de comunicação.

São financiadas pelo programa as seguintes ações:
		 Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico para torná-lo acessível,
		 como reforma de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso, construção
		 de rampas, instalação de corrimão e colocação de sinalização tátil e visual;
		 Formação de profissionais para o desenvolvimento de práticas educacionais
		 inclusivas e para o uso dos recursos de tecnologia assistiva, da língua brasileira
		 de sinais (Libras) e outros códigos e linguagens;
		 Aquisição de mobiliário acessível, cadeira de rodas e demais recursos de
		 tecnologia assistiva.
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Para que serve o “Incluir”

combater situações de repetência e evasão.

• Garantir o acesso pleno de pessoas com deficiência à vida acadêmica;
• Fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas 		

ações são executadas pela própria instituição de ensino, que acompanha e avalia o

• Promover o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade.

desenvolvimento do programa.

Vinculação Orçamentária
• Ação 4002 – Tem por finalidade o apoio financeiro a projetos educacionais
		 apresentados pelas Instituições de Ensino Superior que contribuam para a
		 democratização do ensino superior, por meio de ações que possibilitem
		 o ingresso, a permanência e o sucesso dos estudantes, considerando as
de

cada

população

tais

como:

do

campo,

indígenas,

		 quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência.

Especificação do Produto: Considera-se

iniciativa

apoiada o número de

programa ou projeto de extensão.

Fiscal

Anexo III

universidade.
Devido a importância assumida pelo Pnaes na manutenção e permanência dos
estudantes nas universidades, torna-se necessário afirmar para a comunidade
acadêmica e gestores das instituições de Ensino Superior que a assistência

		 Configura-se como importante mecanismo de inclusão social que promove a
		 garantia do acesso pleno aos estudantes;

		 socioeconômica, principalmente oriundos de países da África e da América

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

364

2080

4002

XXXX

		 Latina, que estudam no Brasil em condições de igualdade com os alunos
		 brasileiros;
		 Possui também a finalidade de eliminar as barreiras atitudinais, pedagógicas,

Escolher
uma UO do

dos alunos, além de critérios estabelecidos de acordo com a realidade de cada

		 Atende os alunos estrangeiros em situação de vulnerabilidade
Funcional Programática

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Os critérios de seleção dos beneficiários levam em conta o perfil socioeconômico

estudantil em tela:

Produto da ação: Iniciativa Apoiada

Esfera
Orçamentária
10

das casas de estudantes), alimentação (incluindo os restaurantes universitários),
transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As

		 instituições de ensino superior; e

		 especificidades

O programa oferece assistência à moradia estudantil (incluindo a manutenção

Educação
Educação
Superior

		 arquitetônicas e de comunicação, por atender os alunos com deficiência,
Educação
de qualidade
para todos

Assistência ao
Estudante ao
Ensino Superior

		 transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação –
		 conforme estabelecido nos decretos no 5.296/04, 5.626/05 e 6.571/08.

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

Para que serve
• Contribuir para a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em

ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Uma das ações que caracteriza a assistência aos estudantes das Instituições

cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior;
• Proporcionar a promoção da inclusão social pela educação; e
• Viabilizar a igualdade de oportunidades.
Vinculação Orçamentária

Federais de Ensino Superior está no Programa de Assistência Estudantil (Pnaes).

• Ação 4002 – Tem por finalidade o apoio financeiro a projetos educacionais

O Pnaes apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados

		 apresentados pelas Instituições de Ensino Superior que contribuam para a

nos cursos de graduação das instituições federais de ensino superior. O objetivo

		 democratização do ensino superior, por meio de ações que possibilitem

é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir

		 o ingresso, a permanência e o sucesso dos estudantes, considerando as

para a melhoria do desempenho acadêmico a partir de medidas que buscam
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		 especificidades de cada população tais como: do campo, indígenas, 		
		 quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência.

• Contribuir para o desenvolvimento da política educacional de expansão e 		

Produto da ação: Benefício Concedido

		 inclusão social;

Especificação do Produto: Considera-se o número dos diferentes benefícios
concedidos aos estudantes do ensino superior.

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Fiscal

• Promover o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa nacional.

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

364

2080

4002

XXXX

Vinculação Orçamentária
• Ação 0048 - Tem por finalidade auxiliar financeiramente as Instituições
		 Públicas Não Federais de Ensino Superior, apoiando na construção, ampliação

Escolher
uma UO do

• Promover a melhoria e/ou ampliação da estrutura, da qualidade do ensino de
		 graduação e de aumento da oferta de vagas; e

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10

Para que serve

Educação

Anexo III

Educação
Superior

Educação
de qualidade
para todos

		 e manutenção dessas Instituições, promovendo a melhoria da qualidade do

Assistência ao
Estudante ao
Ensino Superior

		 ensino de graduação e o aumento da oferta de vagas.
Produto da ação: Entidade Apoiada

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

Especificação do Produto: Considera-se Entidade Apoiada as Instituições
Públicas Não Federais de ensino superior que recebem recurso desta ação.

APOIO A ENTIDADES DE ENSINO
SUPERIOR NÃO FEDERAIS

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10
Fiscal

A ação de apoio a entidades de Ensino Superior não Federais visa a auxiliar a

Unidade
Orçamentária
26298

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

364

2080

0048

XXXX

FNDE
Educação
Educação
Superior

manutenção das instituições públicas não federais de ensino superior, promovendo
a melhoria da qualidade do ensino de graduação e o aumento da oferta de vagas.
Tem por objetivo o fortalecimento das instituições de ensino superior não federais,

Educação
de qualidade
para todos

Apoio a entidades
de Ensino Superior
não Federais

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

por meio de transferências voluntárias de recursos provenientes de emendas
parlamentares.
Os recursos disponíveis destinam-se a:
Investimento: construção de salas, laboratórios, blocos de salas de aula e unidade

MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (REHUF)

acadêmica, aquisição de mobiliário, equipamentos de informática, de laboratório
e materiais permanentes em geral.

O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais

Custeio: material didático, de escritório e de laboratório, despesas com transporte

(REHUF) objetiva criar condições materiais e institucionais para que os Hospitais

e deslocamento, eventos, contratação de serviços de técnicos especializados e

Universitários Federais (HUFs) desempenhem plenamente suas funções em

capacitação de professores.

relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da assistência

Observação: as emendas deverão observar o disposto na LDO 2017, na Lei nº

à saúde. As emendas devem ser direcionadas à exclusiva reestruturação dos

9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações, bem como no Decreto nº

hospitais que compõem a rede federal.

6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações.
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e reforma dos HUFs para qualificação dos serviços prestados à população e

FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

atendimento às Resoluções de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) que legislam sobre estabelecimentos de saúde.
A ação permite também a aquisição de equipamentos para modernização
e atualização do parque tecnológico dos HUFs para qualificar a prestação de

Os hospitais universitários federais são importantes centros de formação de

serviços e o ensino.

recursos humanos na área da saúde e de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão
Para que serve

das instituições federais de ensino superior às quais estão vinculados. No campo

• Desenvolver novas abordagens que aproximem a área acadêmica com o serviço
no campo da saúde por meio da graduação e pós-graduação;

específico da assistência à saúde na rede pública, são ainda referência de média e
alta complexidade para o Sistema Único de Saúde (SUS).

• Implantar a residência multiprofissional nas áreas estratégicas para o SUS,
estimulando o trabalho em equipe multiprofissional; e

Nesse contexto, para assegurar a manutenção das atividades, o funcionamento
dos HUFs e a melhoria da qualidade dos serviços assistenciais prestados à

• Ofertar serviços de atenção de média e alta complexidade, observada a

comunidade, a Ação Funcionamento dos Hospitais Universitários Federais

integralidade da atenção à saúde, com acesso regulado, mantendo as

permite a aquisição de materiais médico-hospitalares, medicamentos, insumos e

atividades integradas à rede de urgência e emergência.

instrumentais, bem como a execução de obras e reformas de pequeno vulto para
a restauração e recuperação das instalações e unidades prediais.

Vinculação Orçamentária
• Ação 20RX – Tem por finalidade a promoção de mecanismos de financiamento
		 das Instituições Hospitalares, considerando os Planos de Reestruturação
		 apresentados, possibilitando a melhoria dos processos de gestão; a adequação
		 da estrutura física; a recuperação e modernização do parque tecnológico; a
		 reestruturação do quadro de recursos humanos; o aprimoramento das
		 atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão e assistência

Para que serve
• Melhorar a qualidade dos serviços hospitalares;
• Garantir melhoria no padrão de eficiência à disposição da rede do Sistema 		
		 Único de Saúde (SUS); e
• Oferecer oportunidade de atualização técnica aos profissionais de todo o 		
		 sistema de saúde.

		 à saúde, com base na avaliação permanente e incorporação de novas
Vinculação Orçamentária

		 tecnologias em saúde.

• Ação 4086 – Tem por finalidade apoiar a gestão administrativa, financeira e

Produto da ação: Unidade Apoiada
Especificação do Produto: Considera-se Unidade Apoiada as Instituições

		 e à melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade,

Hospitalares que recebem recurso desta ação.

		 inclusive no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais

Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
10

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Seguridade

Escolher

Social

uma UO do
Anexo III

		 técnica e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento, à manutenção

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

302

2080

20RX

XXXX

		 Universitários Federais - REHUF, bem como restauração e modernização das
		 instalações, por meio de obras de pequeno vulto e aquisição e reposição de
		 materiais, observados os limites da legislação vigente.
Produto da ação: Instituição Beneficiada

Educação
Assitência
Hospitalar e
Ambulatorial

Educação
de qualidade
para todos

Reestruturação e
modernização
dos Hospitais
Universitários Federais

Especificação do Produto: Considera-se instituição beneficiada a instituição
hospitalar que recebe recursos desta ação orçamentária.

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I
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Funcional Programática
Esfera
Orçamentária
20

Unidade
Orçamentária
XXXXX

Seguridade

Escolher

Social

uma UO do
Anexo III

Função

Subfunção

Programa

Ação

Localizador

12

302

2080

4086

XXXX

Educação

Assitência
Hospitalar e
Ambulatorial

Educação
de qualidade
para todos

Funcionamento e
Gestão de Instituições
Hospitalares Federais

Informar o código de subtítulo ou localizador de gasto, conforme o anexo I

JUSTIFICATIVA PARA A EMENDA
No momento do preenchimento do formulário online este campo deve ser
preenchido com informações que justifiquem a emenda proposta. Todavia, o
conteúdo deste manual pode orientar a construção da justificativa de forma a
qualificar o resultado.
Mais informações sobre as ações, os projetos e programas do MEC podem
ser visualizados no endereço eletrônico do Ministério (www.mec.gov.br), ou
no endereço eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(www.fnde.gov.br).
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Anexo I – Códigos de subtítulo ou localizador de gasto

ANEXOS

0001

Nacional

0002

No exterior

0010

Na região Norte

0020

Na região Nordeste

0030

Na região Sudeste

0040

Na região Sul

0050

Na região Centro-Oeste

0011

No estado de Rondônia

0012

No estado do Acre

0013

No estado do Amazonas

0014

No estado de Roraima

0015

No estado do Pará

0016

No estado do Amapá

0017

No estado do Tocantins

0021

No estado do Maranhão

0022

No estado do Piauí

0023

No estado do Ceará

0024

No estado do Rio Grande do Norte

0025

No estado da Paraíba

0026

No estado de Pernambuco

0027

No estado de Alagoas

0028

No estado de Sergipe

0029

No estado da Bahia

0031

No estado de Minas Gerais

0032

No estado de Espírito Santo

0033

No estado do Rio de Janeiro

0034

No estado de São Paulo

0041

No estado do Paraná

0042

No estado de Santa Catarina

0043

No estado do Rio Grande do Sul

0051

No estado do Mato Grosso

0052

No estado de Goiás

0053

No Distrito Federal

0054

No estado de Mato Grosso do Sul

Fonte: Manual Técnico de Orçamento MTO. SOF-MP. Edição 2017. Brasília, 2016.
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Anexo II - Unidades Orçamentárias dos Institutos Federais
UF

UO

NOME

SIGLA

Anexo III – Unidades Orçamentárias das Universidades Federais
CNPJ

RJ

26256

CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO S. DA FONSECA

CEFET - RJ

42441758000105

MG

26257

CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GERAIS

CEFET - MG

17220203000196

RJ

26201

COLÉGIO PEDRO II

CPII

42414284000102

PE

26430

INST. FED. DE ED., CIENC. E TEC. DO S. PERNAMBUCANO

IFSPERN

10830301000104

RS

26436

INST. FED. DE EDUC., CIE. E TEC. SUL-RIO-GRANDENSE

IFSRG

10729992000146

BA

26404

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. BAIANO

IFBAIANO

10724903000179

SC

26422

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

IFCAT

10635424000186

BA

26427

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA BAHIA

IFBA

10764307000112

PB

26417

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAÍBA

IFPB

10783898000175

AL

26402

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE ALAGOAS

IFAL

10825373000155

DF

26428

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE BRASÍLIA

ETFBSB

10791831000182

GO

26429

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE GOIÁS

IFGO

10870883000144

MG

26409

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE MINAS GERAIS

IFMG

10626896000172

PE

26418

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE PERNAMBUCO

IFPE

10767239000145

RO

26421

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE RONDÔNIA

IFRO

10817343000105

RR

26437

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE RORAIMA

IFRR

10839508000131

SP

26439

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SÃO PAULO

IFSP

10882594000165

SE

26423

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE

IFSE

10728444000100

SC

26438

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE STA. CATARINA

IFSC

11402887000160

AC

26425

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO ACRE

IFSC

11402887000160

AP

26426

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO AMAPÁ

IFAP

10820882000195

AM

26403

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO AMAZONAS

IFAM

10792928000100

CE

26405

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO CEARÁ

IFCE

10744098000145

ES

26406

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO ESP. SANTO

IFES

10838653000106

MA

26408

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MARANHÃO

IFMA

10735145000194

MS

26415

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MAT. G. DO SUL

IRMS

10673078000120

MT

26414

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO MATO GROSSO

IRMT

10784782000150

MG

26410

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG

IFNMG

10727655000110

PA

26416

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARÁ

IFPA

10763998000130

PI

26431

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PIAUÍ

IFPI

10806496000149

RJ

26433

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO R. DE JANEIRO

IFRJ

10952708000104

RN

26435

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RN

IFRN

10877412000168

RS

26419

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RS

IFRS

10637926000146

MG

26411

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO SUDESTE MG

IFSWMG

10723648000140

MG

26412

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO SUL DE MG

IFSMG

10648539000105

TO

26424

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO TOCANTINS

IFTO

10742006000198

MG

26413

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO TRIA .MINEIRO

IFTM

10695891000100

RS

26420

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA

IFFARR

10662072000158

RJ

26434

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE

IFFLU

10779511000107

GO

26407

INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. GOIANO

IFGOIANO

10651417000178

PR

26432

INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - IFPR

IRPR

10652179000115

UF

UO

RS
PE
DF
AM
MA
MS
MS
MT
MG
RS
RO
MG
SP
SE
TO
MG
MG
SP
AC
AP
RS
PI
CE
PA
PR
MG
BA
SC
PB
AL
MG
PB
GO
MG
MG
MG
MG
PE
RR
SC
RS
SP
CE
CE
ES
RJ
BA
PA
PA
PR
BA
RJ
RS
RN
RS
BA
MG
RJ
PA
PE
RJ
RN
PR

26284
26230
26271
26270
26272
26350
26283
26276
26277
26278
26268
26285
26280
26281
26251
26274
26282
26352
26275
26286
26266
26279
26442
26448
26267
26255
26232
26440
26240
26231
26260
26252
26235
26261
26237
26263
26238
26242
26250
26246
26247
26262
26449
26233
26234
26269
26447
26441
26239
26241
26351
26245
26273
26243
26244
26450
26254
26236
26253
26248
26249
26264
26258

NOME

FUN.UNIV.FED.DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE P. ALEGRE
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DE MATO GROS. DO SUL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S. J. DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
UNIV. DA INTEG. INTERN. DA LUSOF. AFRO-BRASILEIRA
UNIV. FED. DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJÚBA - MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - UFOB
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFESBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

SIGLA

UFCS-PA
UFVSF		
FUB		
FUFAM		
FUFMA		
UFGD 		
FUFMS		
UFMT		
UFUOP 		
FUFPE		
FUFRO 		
UFSJ 		
FUFSC 		
FUFSE 		
FUFTO 		
UFU 		
FUFV 		
UFABC 		
FUFAC 		
FUFAP 		
UNIPAMPA 		
FUFPI 		
UNILAB 		
UNIFESSPA 		
UNILA 		
UFJM 		
UFBA 		
UFFS 		
UFPB 		
UFAL 		
UNIFAL 		
UFCG 		
UFGO 		
UFI 		
UFJF 		
UFL 		
UFMG 		
UFPE 		
FUFRR 		
UFSC 		
UFSM 		
UNIFESP 		
UFCA 		
UFCE 		
UFES 		
FUFRJ 		
UFOB 		
UFOPA 		
UFPA 		
UFPR 		
UFRB 		
UFRJ 		
FUFRS 		
UFRN 		
UFRS 		
UFESBA 		
UFTM 		
UFF 		
UFRAM 		
UFRPE 		
UFRRJ 		
UFERSA 		
UTFP 		

CNPJ

92967595000177
5440725000114
38174000143
4378626000197
6279103000119
7775847000197
15461510000133
33004540000100
23070659000110
92242080000100
4418943000190
21186804000105
45358058000140
13031547000104
5149726000104
25648387000118
25944455000196
7722779000106
4071106000137
34868257000181
9341233000122
6517387000134
12397930000100
18657063000180
11806275000133
16888315000157
15180714000104
11234780000150
24098477000110
24464109000148
17879859000115
5055128000176
1567601000143
21040001000130
21195755000169
22078679000174
17217985005840
24134488000108
34792077000163
83899526000182
95591764000105
60453032000174
18621825000199
7272636000131
32479123000143
34023077000107
18641263000145
11118393000159
34621748000123
75095679000149
7777800000162
33663683000116
94877586000110
24365710000183
92969856000198
18560547000107
25437484000161
28523215000106
5200001000101
24416174000106
29427465000105
24529265000140
75101873000190

Fonte: Secretaria de Planejamento e Orçamento do MEC / 2016

Fonte: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH – 2016)
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Anexo VI - Orientações para o preenchimento do formulário de emenda ao
Orçamento de 2017

Anexo IV - Unidades Orçamentárias dos Hospitais Universitários
UF

UO

BA
RJ
NAC

26359
26378
26443

PB
26252
			
MG
26396
PR
26444
RS
26398
GO
26365
PE
26373
PR
26372
RS
26294
TO
26443
PE
26451
AM
26392
MT
26397
SE
26443
SC
26386
ES
26364
PB
26388
RN
26443
RJ
26366
PA
26370
PI
26443
SE
26443
MA
26394
MS
26385
MG
26443
MG
26368
RS
26443
MG
26389
SP
26445
DF
26393
SP
26443
RJ
26391
RN
26443
PA
26369
PB
26443
MS
26401
RS
26395
RN
26443
AL
26358
CE
26362
CE
26363

NOME

COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE DA UFBA
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE DA UFRJ
EMPRESA BRASIL.DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH
HOSP. UNIV. JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELO
UNIV. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
HOSP. DAS CLÍNICAS DA UNIV.FED.DE UBERLÂNDIA
HOSP. E MATERN.VICTOR FERREIRA DO AMARAL-HMVFA
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FUFPEL
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFGO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS
HOSPITAL DE ENSINO DR. WASHINGTON A. DE BARROS
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
HOSPITAL JÚLIO MULLER
HOSPITAL MONS. JOÃO B. C. DALTRO
HOSPITAL UNIVER.POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO
HOSPITAL UNIVERSIT. CASSIANO ANTÔNIO MORAIS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETINA FERRO SOUZA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FUFPI
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FUFSE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FUMA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMG
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFTM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIFESP
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFREE E GUINLE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JANUÁRIO CIRCO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA PEDROSSIAN
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MIGUEL RIET JÚNIOR
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO NUNES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VALTER CANTIDIO
MATERNIDADE ASSIS CHATEAUBRIAN

SIGLA

CNPJ

HUFBA 		 15180714000520
CH-UFRJ 		 33663683006904
EBSERH 		 15126437000810
UFCG
		
HC-UFU 		
HMVA 		
HUFUFPEL 		
HC-UFGO		
HC-UFPE 		
HC-UFPR 		
HCPA 		
EBSERH 		
HE-DWB 		
HGV 		
HUJM 		
EBSERH 		
HUPESH 		
HUCAM 		
HUAC 		
EBSERH 		
HUAP 		
HUBFS 		
EBSERH 		
EBSERH 		
HUF 		
HU-UFGD 		
EBSERH 		
HU-UFMG 		
EBSERH 		
HU-UFTM 		
HU-UNIFESP 		
HUB 		
EBSERH 		
HUGG 		
EBSERH 		
HUJBB 		
EBSERH 		
HUMP 		
HUMRJ 		
EBSERH 		
HUAN 		
HUVC 		
MAC 		

5055128000176
25648387000207
75095679000572
92242080000290
15126437002782
24134488000299
75095679000220
87020517000120
15126437000810
5440725000203
4378626001592
33004540000283
15126437000810
83899526000425
32479164000130
5055128000257
15126437000810
28523215000378
34621748000557
15126437000810
15126437000810
6279103000208
7775847000278
15126437000810
17217985003472
15126437000810
25437484000242
60453032000840
15126437000305
15126437000810
34023077000280
15126437000810
34621748000476
15126437000810
15126437001891
94877586000382
15126437000810
24464109000229
7272636000212
7272636000301

Fonte: Secretaria de Planejamento e Orçamento do MEC / 2016

UO

NAC
NAC
PE
NAC
RJ
RJ
NAC
NAC

26291
26298
26292
26290
26105
26104
74902
73107

NOME

FUND. COORD. DE APERF. DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
INEP-INST. NAC. DE ESTUDOS E PESQ. EDUCACIONAIS
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO FIES
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MEC

áreas educacionais descritas acima, o parlamentar pode destiná-la para:
• Programa 2080 – Educação de Qualidade para todos
1. Sequencial (PLN nº 18/2016 – CN)
2. Área de governo: 12 – Educação (Portaria MP/SOF nº 42, de 14/4/1999)
3. Ações Orçamentárias – inserir a ação orçamentária conforme disposição
nos quadros acima de vinculação orçamentária.
4. Programa 2080 – Educação de Qualidade para todos
5. Localidade Beneficiada: informar a localidade a ser atendida pela emenda.
Ex.: nacional, regional (informar a região), estadual (informar o estado) ou
municipal (informar o município)
6. Complemento da Localidade (opcional)
7. Esfera Orçamentaria
10 – Fiscal
20 – Seguridade Social
8.

Unidade

Orçamentária

pretendida:

26298

–

Fundo

Nacional

de

Desenvolvimento da Educação para a Educação Básica. Consulte o Anexo II para a
inserção desta informação aos Institutos Federais; Anexo III para as Universidades
Federais e o Anexo IV para os Hospitais Universitários.
9. Funcional programática (FP) - Para a Educação Básica, Educação Profissional
e Tecnológica, e Ensino Superior há uma descrição própria.
Educação Básica
FP – 12.XXX.2080.XXXX.XXXX
12 = Educação (Função de governo)
XXX = é a subfunção conforme quadros de vinculação orçamentaria descritos

Anexo V – Outras Unidades Orçamentárias
UF

Ao realizar uma emenda ao Orçamento Geral da União – OGU/2017, para as

SIGLA

CAPES 		
FNDE 		
FUNDAJ 		
INEP 		
IBC 		
INES 		
FIES 		
REC SUP MEC 		

para cada ação acima, são elas:

CNPJ

889834000108
378257000181
9773169000159
1678363000143
394445027212
394445027301
378257000181
378257000181

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
363 – Educação Profissional e Tecnológica
364 – Ensino Superior
368 – Educação Básica
847 – Transferência para a Educação Básica

Fonte: Secretaria de Planejamento e Orçamento do MEC / 2016
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2080 = Educação de Qualidade para todos
XXXX = Ação orçamentária conforme descrito no item 3 deste anexo
XXXX – (Informar o código do subtítulo ou localizador de gasto conforme o Anexo I)
11. Neste item deve ser inserido o título da ação, acrescido do título, de subtítulo
ou localizador de gasto.
Meta do subtítulo:
o Especificação/Unidade
o Quantidade: inserir a meta que se deseja alcançar conforme o item
especificado/unidade
12. Registro – subvenção
Órgão federal: 26000 – Ministério da Educação
Natureza
13. Acréscimo à programação (em R$)
Sequencial
Funcional: inserir a funcional conforme detalhamento do item 9 acima sobre a
disposição da funcional programática
Fonte: indicar a fonte de recurso (ex.: 100, 112)
Grupo de Natureza de Despesa (GND) – deve ser escolhida uma das opões: 3 –
custeio ou 4 – investimento, se necessário, podem ser dispostas as duas.
Modo de Aplicação - há as três possibilidades descritas abaixo e deverão ser
inseridas conforme a destinação da emenda para determinada ação:
30 – para transferência a estados e ao Distrito Federal
40 – para transferência a municípios
90 – para aplicações diretas
Valor: valor da emenda em R$
14. Cancelamentos compensatórios
Sequencial
Funcional
Fonte
GND
Modo de Aplicação
Valor
15. Justificação: informar a justificativa para a emenda.
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