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Legislação	na	Área	da	
Educação	

•  Lei	nº	9.394,	de	20/12/1996	(	LDB);	
•  Lei	nº	9.870	de	23/11/1999;		
•  Lei	12.101	de	27/11/2009;	
•  Lei	12.868	de	15/10/2013;	
•  Instrução	Norma+va	n°	2	de	24/10/2013;	
•  Decreto	8.242	de	23/05/2014;	
•  Lei	13.005	de	25/06/2014	(PNE);	
•  Portaria	15	de	11/08/2017.	



Preponderância	

§	1º	-	Considera-se	preponderante,	para	
fins	da	cer+ficação,	a	área	na	qual	a	
en+dade	realiza	a	maior	parte	de	suas	
despesas,	nos	termos	do	art.	10,	§	1º,	do	
Decreto	nº	8.242,	de	2014.	
	

§	2º	-	A	enBdade	com	
atuação	preponderante	
em	área	diversa	daquelas	

definidas	na	Lei	nº	
12.101,	de	2009,	não	fará	
jus	ao	CEBAS-	Educação.	

ATENÇÃO	



Critérios	para	o	CEBAS	Educação	

•  En+dades	de	direito	privado	sem	fins	lucraBvos;	
•  Atuem	diretamente	ou	por	meio	de	ins+tuições	

de	ensino	manBdas;	
•  Ofertem	educação	básica	regular	e	presencial,	na	

oferta	da	educação	superior,	ou	em	ambos	os	
níveis,	

•  Atendam	ao	princípio	da	universalidade,	
•  	Selecionem	os	bolsistas	e	beneficiários	de	demais	

beneUcios	pelo	perfil	socioeconômico;	
•  Cumpram	integralmente	os	requisitos	

estabelecidos	na	Lei	e	no	Decreto	e	as	
regulamentações	con+das	na	Portaria	Norma+va.	



Princípio	da	Universalidade	

•  Lei	12.101/2009	-	Art.	2o		As	en+dades	de	que	trata	o	
art.	1o	deverão	obedecer	ao	princípio	da	
universalidade	do	atendimento,		

•  Portaria	15/2017	-	Art.	5º	-	O	CEBAS-Educação	(...)	
que	atendam	ao	princípio	da	universalidade	do	
atendimento,	(...)	

•  §	2º	-	Para	os	fins	desta	Portaria	Norma+va,	o	
atendimento	ao	princípio	da	universalidade	
pressupõe	a	seleção	de	bolsistas	e	demais	
beneficiários	segundo	o	critério	socioeconômico	
definido	na	Lei	nº	12.101,	de	2009,	sem	qualquer	
forma	de	discriminação,	segregação	ou	
diferenciação,	vedada	a	uBlização	de	critérios	
étnicos,	religiosos,	corporaBvos,	políBcos,	ou	
quaisquer	outros	que	afrontem	esse	princípio.	



Comprovar	que	Atuam	na	
Educação	

•  Ato	autorizaBvo	de	funcionamento	expedido	pelo	
órgão	norma+vo	do	respec+vo	sistema	de	ensino;	

		
•  Por	meio	de	dados	referentes	à	insBtuição	

informados	ao	censo	realizado	anualmente	pelo	
InsBtuto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	
Educacionais	Anísio	Teixeira	-	INEP.	

•  Os	bolsistas	CEBAS-Educação	matriculados	em	
ins+tuições	de	ensino	da	educação	básica	e	superior	
deverão	ser	devidamente	informados	no	censo	
realizado	anualmente	pelo	INEP.	



Ins+tuto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	
Educacionais	Anísio	Teixeira	-	INEP	

•  É	uma	autarquia	federal	vinculada	ao	
Ministério	da	Educação	(MEC).	

	
•  Sua	missão	é	subsidiar	a	formulação	de	
polí+cas	educacionais	dos	diferentes	níveis	
de	governo	com	intuito	de	contribuir	para	
o	desenvolvimento	econômico	e	social	do	
país.	

hgp://inep.gov.br/conheca-o-inep	



Educação	Infan+l	100%	Gratuita	e	
Conveniada	

•  As	ins+tuições	que	prestam	serviços	totalmente	
gratuitos	devem	assegurar	que	os	alunos	a	
serem	contabilizados	no	atendimento	da	
proporcionalidade	de	bolsas	sejam	selecionados	
segundo	o	perfil	socioeconômico	definido	na	Lei	
nº	12.101,	de	2009.	

•  As	en+dades	deverão	apresentar	os	documentos	
e	informações	que	comprovem	a	seleção	dos	
bolsistas	pelo	perfil	socioeconômico	previsto	
nesta	Portaria	Norma+va,	sob	pena	de	
indeferimento	do	seu	pedido	de	concessão	ou	
de	renovação	do	CEBAS-Educação.	



CONCEITOS	



Mantenedora	e	Man+da	

•  Mantenedora:	a	en+dade	de	direito	privado	
sem	fins	lucra+vos,	dotada	de	personalidade	
jurídica	própria,	que	se	responsabiliza	pelo	
provimento	dos	fundos	necessários	à	oferta,	
diretamente	ou	por	meio	de	ins+tuições	de	
ensino	man+das,	de	serviços	educacionais	nos	
termos	definidos	no	art.	5º;	

•  ManBda:	a	ins+tuição	de	ensino,	formalmente	
vinculada	à	mantenedora,	que	realiza	a	oferta	
de	serviços	educacionais	nos	termos	definidos	
no	art.	5º.	



Benelcios	

•  BeneUcios	 aqueles	 providos	 pela	 en+dade	 a	
beneficiários	cuja	renda	familiar	mensal	per	capita	
não	exceda	o	valor	de	um	salário	mínimo	e	meio,	
que	 tenham	 por	 objeBvo	 favorecer	 o	 acesso,	 a	
permanência	e	a	aprendizagem	do	estudante	na	
insBtuição	 de	 ensino,	 e	 estejam	 explicitamente	
orientados	 para	 o	 alcance	 das	 metas	 e	
estratégias	do	PNE.	

•  Tipo	1	-	benelcios	desBnados	exclusivamente	ao	
aluno	 bolsista,	 tais	 como	 transporte	 escolar,	
uniforme,	 material	 didá+co,	 moradia	 e	
alimentação;	



Benelcios	

•  Tipo	 2	 -	 ações	 e	 serviços	 desBnados	 a	 alunos	 e	
seu	 grupo	 familiar,	 com	 vistas	 a	 favorecer	 o	
acesso,	 a	 permanência	 e	 a	 aprendizagem	 do	
estudante	na	insBtuição	de	ensino;	

•  Tipo	 3	 -	 projetos	 e	 aBvidades	 de	 educação	 em	
tempo	 integral	 des+nados	 à	 ampliação	 da	
jornada	 escolar	 dos	 alunos	 da	 educação	 básica	
matriculados	em	escolas	públicas		



Benelcios	

•  As	en+dades	que	optarem	pela	subs+tuição	de	
bolsas	de	estudos	por	benelcios	de	Tipos	1	e	2,	
deverão	 firmar	 Termo	 de	 Concessão	 de	
BeneUcios	Complementares	com	cada	um	dos	
beneficiários,	 com	 vigência	 no	 exercício	
anterior	 ao	 protocolo	 do	 requerimento,	
renovável	a	cada	período	leBvo.	



Benelcios	

•  As	en+dades	que	optarem	pela	subs+tuição	de	
bolsas	de	estudos	por	projetos	e	aBvidades	de	
educação	 em	 tempo	 integral	 des+nados	 à	
ampliação	 da	 jornada	 escolar	 dos	 alunos	 da	
educação	 básica	 matriculados	 em	 escolas	
públicas,	 nos	 termos	 estabelecidos	 na	 Lei	 nº	
12.101,	 de	 2009,	 deverão	 firmar	 Termo	 de	
Parceria	 com	 insBtuições	 públicas	 de	 ensino,	
com	 vigência	 no	 exercício	 anterior	 ao	 do	
protocolo	 do	 requerimento,	 estendida	 pelo	
período	pretendido	da	cer+ficação.	



Benelcios	

•  Os	 projetos	 e	 a+vidades	 de	 educação	 em	
tempo	integral	deverão:	

I	 -	 estar	 integrados	 ao	 projeto	 pedagógico	 da	
escola	pública	parceira;	
II	 -	assegurar	a	 complementação,	em	no	mínimo	
dez	 horas	 semanais,	 da	 carga	 horária	 da	 escola	
pública	parceira;	e	
III	-	estar	relacionados	aos	componentes	da	grade	
curricular	da	escola	pública	parceira.	



Grupo	Familiar	

•  Grupo	 familiar	 a	 unidade	 nuclear	
composta	 por	 uma	 ou	 mais	 pessoas,	
eventualmente	 ampliada	 por	 outras	
pessoas	 que	 contribuam	 para	 o	
rendimento	 ou	 tenham	 suas	 despesas	
atendidas	 por	 aquela	 unidade	 familiar,	
todas	 moradoras	 em	 um	 mesmo	
domicílio.	



Renda	Bruta	Familiar	

•  Como	apurar:	

I	 -	 calcula-se	 a	 soma	 dos	 rendimentos	 brutos	
auferidos	por	todos	os	membros	do	grupo	familiar	a	
que	pertence	o	 estudante,	 levando-se	em	conta,	 no	
m í n imo ,	 o s	 t r ê s	 m e s e s	 a n t e r i o r e s	 a o	
comparecimento	processo	de	seleção	dos	bolsistas;	
II	-	calcula-se	a	média	mensal	dos	rendimentos	brutos	
apurados	após	a	aplicação	do	disposto	no	inciso	I;	e	
III	 -	 divide-se	 o	 valor	 apurado	 após	 a	 aplicação	 do	
disposto	 no	 inciso	 II	 pelo	 número	 de	 membros	 do	
grupo	familiar	do	estudante.	



Renda	Bruta	Familiar	

O	que	entra	na	renda	bruta:	
	
	
Na	 Renda	 bruta	 serão	 computados	 os	
rendimentos	 de	 qualquer	 natureza	 percebidos	
pelos	membros	do	grupo	familiar,	a	gtulo	regular	
ou	 eventual,	 inclusive	 aqueles	 provenientes	 de	
locação	 ou	 de	 arrendamento	 de	 bens	móveis	 e	
imóveis.	



Renda	Bruta	Familiar	

O	que	está	excluído		da	renda	bruta:	
	
I	-	os	valores	percebidos	a	rtulo	de:	
a)	auxílios	para	alimentação	e	transporte;	
b)	diárias	e	reembolsos	de	despesas;	
c)	adiantamentos	e	antecipações;	
d)	 estornos	 e	 compensações	 referentes	 a	 períodos	
anteriores;	
e)	 indenizações	 decorrentes	 de	 contratos	 de	
seguros;	e	
f)	 indenizações	 por	 danos	 materiais	 e	 morais	 por	
força	de	decisão	judicial.	

	



Renda	Bruta	Familiar	

O	que	está	excluído		da	renda	bruta:	
II	 -	 os	 rendimentos	 percebidos	 no	 âmbito	 dos	 seguintes	
programas:	
a)	Programa	de	Erradicação	do	Trabalho	Infan+l;	
b)	Programa	Agente	Jovem	de	Desenvolvimento	Social	e	Humano;	
c)	 Programa	 Bolsa	 Família	 e	 os	 programas	 remanescentes	 nele	
unificados;	
d)	Programa	Nacional	de	Inclusão	do	Jovem	-	Pró-Jovem;	
e)	 Auxílio	 Emergencial	 Financeiro	 e	 outros	 programas	 de	
transferência	 de	 renda	 des+nados	 à	 população	 a+ngida	 por	
desastres,	 residente	 em	 municípios	 em	 estado	 de	 calamidade	
pública	ou	situação	de	emergência;	e	
f)	 demais	 programas	 de	 transferência	 condicionada	 de	 renda	
implementados	 pela	 União,	 Estados,	 Distrito	 Federal	 ou	
Municípios.	



Renda	Bruta	Familiar	

O	que	está	excluído		da	renda	bruta:	
	
	
	
III	-	o	montante	pago	pelo	alimentante	a	rtulo	
de	 pensão	 alimenrcia,	 exclusivamente	 no	
caso	 de	 decisão	 judicial,	 acordo	 homologado	
judicialmente	ou	escritura	pública	que	assim	o	
determine.	



Renda	Bruta	Familiar	

O	que	está	excluído		da	renda	bruta:	
	
	
	
Caso	 o	 grupo	 familiar	 informado	 se	 restrinja	 ao	
próprio	 estudante,	 este	 deverá	 comprovar	
percepção	 de	 renda	 própria	 que	 suporte	 seus	
gastos,	 condizente	 com	 seu	 padrão	 de	 vida	 e	 de	
consumo,	sob	pena	de	indeferimento	do	pedido.	



Renda	Bruta	Familiar	

IMPORTANTE:	
	
	
Será	 indeferido	 o	 pedido	 do	 estudante	 que	
informar	grupo	familiar	com	o	qual	não	comparBlhe	
o	domicílio,	salvo	decisão	em	contrário	da	ins+tuição	
de	 ensino,	 observada	 em	 qualquer	 caso	 a	
obrigatoriedade	 de	 informar	 a	 renda	 de	 todos	 os	
membros	 do	 grupo	 familiar	 do	 qual	 dependa	
financeiramente.	



Processo	de	Bolsa	de	Estudo	

•  A	 en+dade	 deverá	 comprovar	 a	
realização	do	processo	de	seleção	de	
bolsistas	 e	 beneficiários	 de	 demais	
b e n e U c i o s	 p e l o 	 c r i t é r i o	
socioeconômico,	enviando	ao	MEC:	

v  	 Declaração,	 conforme	 modelo	 do					
Anexo	VII;	

v  	 Mo d e l o	 d a	 d o c um e n t a ç ã o	
comprobatória	do	processo	de	seleção.	



Processo	de	Bolsa	de	Estudo	

•  A	 en+dade	 deverá	 comprovar	 a	
ampla	 divulgação	 do	 processo	 de	
seleção,	sob	pena	de	ser	considerada	
inválida	para	efeitos	legais.	

•  A	 en+dade	 deverá	 manter	 os	
registros	do	processo	de	seleção	por	
até	dez	anos,	à	disposição	dos	órgãos	
competentes	e	da	sociedade.	



CADÚNICO	
•  Ficam	dispensados	do	processo	de	seleção	de	

bolsistas	e	beneficiários	candidatos	oriundos	de	
famílias	incluídas	no	CADÚNICO	ou	em	programas	
de	transferência	de	renda	cujos	critérios	de	
seleção	sejam	comprovadamente	
compagveis	com	os	da	Lei	nº	12.101,	
de	2009.	

•  Apresentar	comprovante	de	inscrição	
que	conste	o	número	de	idenBficação	
social.	



Responsabilidade	do	Colégio	e	da	
Família	–	Aferição	dos	Dados	

•  Compete	 à	 enBdade	 aferir	 anualmente	 as	
informações	rela+vas	ao	perfil	socioeconômico	dos	
contemplados	com	bolsas	e	demais	benelcios.	

	
	
•  Os	 alunos	 beneficiários	 das	 bolsas	 de	 estudo	 de	

que	 trata	 esta	 Lei	 ou	 seus	 pais	 ou	 responsáveis,	
quando	 for	 o	 caso,	 respondem	 legalmente	 pela	
veracidade	 e	 autenBcidade	 das	 informações	
socioeconômicas	por	eles	prestadas.	



Taxa	de	Matrícula	e	Custeio	de	
Material	Didá+co	

•  Art.	14.		Para	os	efeitos	desta	Lei,	a	
bolsa	de	estudo	refere-se	às	
semestralidades	ou	anuidades	
escolares	fixadas	na	forma	da	lei,	
vedada	a	cobrança	de	taxa	de	
matrícula	e	de	custeio	de	material	
didáBco.	



Alunos	Pagantes	
Art.	13-C.	Consideram-se	alunos	pagantes	para	fins	
de	aplicação	das	proporções	previstas	nos	arts.	13,	
13-A	e	13-B	o	total	de	alunos	que	não	possuam	
bolsas	de	estudo	integrais.	
	
§	1º	Na	aplicação	das	proporções	previstas	nos	arts.	
13-A	 e	 13-B,	 serão	 considerados	 os	 alunos	
pagantes	matriculados	em	cursos	de	graduação	ou	
sequencial	de	formação	específica	regulares.	

		
§	 2º	 Não	 se	 consideram	 alunos	 pagantes	 os	
inadimplentes	 por	 período	 superior	 a	 90	
(noventa)	 dias,	 cujas	 matrículas	 tenham	 sido	
recusadas	 no	 período	 le+vo	 imediatamente	
subsequente	 ao	 inadimplemento,	 conforme	
definido	em	regulamento.”		



Bolsa	de	Estudo	100%	e	50%	

•  A	bolsa	de	estudo	integral	será	
concedida	a	aluno	cuja	renda	familiar	
mensal	per	capita	não	exceda	o	valor	
de	1	1/2	(um	e	meio)	salário	mínimo.	

•  §	2o		A	bolsa	de	estudo	parcial	será	
concedida	a	aluno	cuja	renda	familiar	
mensal	per	capita	não	exceda	o	valor	
de	3	(três)	salários	mínimos.	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



N°	Bolsa	de	Estudo	



N°	Mínimo	de	Bolsas	de	Estudos	

•  O	alcance	da	quanBdade	mínima	
de	bolsas	é	requisito	obrigatório	
para	a	concessão,	renovação	e	
manutenção	do	cerBficado	emi+do	
pelo	MEC.	

•  O	número	de	bolsas	de	estudo	será	
ob+do	a	parBr	dos	dados	
informados	no	censo	realizado	
anualmente	pelo	INEP.	



Conversão	do	Benelcios	em	
Bolsas	de	Estudo	

•  Os	 custos	 realizados	 pela	 en+dade	 com	 os	 benelcios	
poderão	 ser	 converBdos	 em	 bolsas	 de	 estudo	
integrais,	nos	termos	dos	arts.	13,	13-A	e	13-B	da	Lei	nº	
12.101,	 de	 2009,	 considerando-se	 como	 Valor	 de	
Referência	 -	 VR	 para	 o	 cálculo	 da	 conversão	 o	 valor	
médio	unitário	da	receita	bruta	anual	de	mensalidades	
apurado	 no	 exercício	 anterior	 ao	 do	 protocolo	 de	
concessão	ou	renovação	do	CEBAS.	

•  O	número	de	beneficiários	dos	benelcios	de	Tipos	1	e	2	
efe+vamente	concedidos	não	poderá	ser	inferior	ao	
número	mínimo	de	bolsas	de	estudo	integrais	objeto	da	
conversão;	



Fórmula	
Vac *	Custos	dos	beneficios	-	lançados	em	despesa	da	entidade

Obs:	Dado	de	2013	pois	se	refere	ao	exercicio	anterior	ao	protocolo	de	renovação	do	CEBAS	(ultimo	protocolo	2014)
-	Material	Didático 120.000,00										
-	Uniforme 150.000,00										
-	Transporte	 30.000,00												

300.000,00										
M *	Receita	Bruta	de	Mensalidades

Obs:	Dado	de	2013	pois	se	refere	ao	exercicio	anterior	ao	protocolo	de	renovação	do	CEBAS	(ultimo	protocolo	2014)
-	Receita	Bruta	Mensalidade	 150.000.000,00		

A *	Total	de	Aluno	Matriculados	(excluindo-se	inadimplentes	acima	de	90	dias	conf.	Lei)
Obs:	Dado	de	2013	pois	se	refere	ao	exercicio	anterior	ao	protocolo	de	renovação	do	CEBAS	(ultimo	protocolo	2014)

-	Tota	Aluno	Matriculados	 10.540																		

VR *	VR	-	VALOR	REFERENCIA	PARA	CONVERSÃO	DOS	BENEFICIOS	SOCIAIS	INTEGRAIS

VR= 150.000.000,00																									 14.231,50												
10.540																																									

BC *	Bolsas	Integrais	equivalentes	a	beneficios

BC= Vac 300.000,00										 = 21,08
Vr 14.231,50												

Itens:





Conversão	do	Benelcios	em	
Bolsas	de	Estudo	

•  Para	 fins	 de	 manutenção	 do	 cumprimento	 dos	
requisitos	de	cer+ficação,	o	cálculo	para	o	alcance	
da	proporção	de	bolsas	de	estudos	de	que	tratam	
os	arts.	13,	§	2º,	e	13-B,	§	2º,	da	Lei	nº	12.101,	de	
2009,	 será	 realizado	 uBlizando	 o	 Valor	 de	
Referencia	(VR)	apurado	anualmente.	



Requerimento	Concessão	ou	de	Renovação	CEBAS	
IMPORTANTE	

•  Os	requerimentos	serão	protocolados	por	
meio	do	sistema	eletrônico	e	serão	
considerados	recebidos	na	data	de	seu	
protocolo	no	sistema	eletrônico	

•  Até	a	implantação	do	sistema	eletrônico	os	
requerimentos	deverão	ser	encaminhados	
ao	protocolo	central	do	MEC,	
considerando-se	recebidos	na	data	do	
protocolo	ou	da	sua	postagem,	a	que	
ocorrer	primeiro.	

•  O	requerimento	de	renovação	do	CEBAS-
Educação	deverá	ser	protocolado	durante	
os	trezentos	e	sessenta	dias	que	
antecederem	o	fim	da	vigência	da	
cer+ficação.	

•  Se	protocolar	antes	do	prazo	não	será	
conhecido	

•  Se	protocolar	após	o	fim	da	vigência	da	
cerBficação	será	considerado	
requerimento	de	concessão.	

	



Requerimento	Concessão	ou	de	
Renovação	CEBAS	

•  O	 requerimento	 de	 concessão	 ou	 renovação	 do	
CEBAS	de	en+dades	que	atuam	em	mais	de	uma	
área	 deverá	 conter	 todos	 os	 documentos	 e	
informações	previstos	na	Lei	nº	12.101,	de	2009,	e	
no	Decreto	nº	8.242,	de	2014,	para	cada	uma	de	
suas	áreas	de	atuação.	

•  A	omissão	ou	incorreção	de	dados	e	informações	
necessárias	 à	 correta	 decisão	 do	 requerimento	
configura	 i r regu lar idade	 e	 ense jará	 o	
cancelamento	do	cerBficado,	a	qualquer	tempo!	



Análise	e	Decisão	do	Requerimento	

•  Os	 requerimentos	 protocolados	 no	MEC	 serão	 analisados	 de	
acordo	com	a	ordem	cronológica	de	seu	protocolo	e	com	sua	
natureza	processual.	

•  As	 en+dades	 que	 apresentarem	 requerimentos	 com	
documentação	incompleta	serão	diligenciadas	uma	única	vez,	
a	 ser	 atendida	 pela	 en+dade	 no	 prazo	 de	 trinta	 dias,	
prorrogável	 por	 igual	 período,	 para	 complementação	 da	
documentação	faltante,	sob	pena	de	indeferimento	do	pleito.	

•  O	 não	 atendimento	 pela	 enBdade	 à	 diligência	 implicará	 no	
indeferimento.	

•  O	 MEC	 poderá	 solicitar	 esclarecimentos	 e	 informações	 a	
órgãos	 públicos	 e	 à	 enBdade	 interessada,	 sem	 prejuízo	 da	
diligência,	 desde	 que	 relevantes	 para	 a	 tomada	 de	 decisão	
sobre	o	requerimento.	



Adequação	as	Diretrizes	e	Metas	do	PNE	
e	ao	Padrão	Mínimos	de	Qualidade	

•  Serão	aferidos	com	base	no	estabelecido	em	norma	
específica	do	MEC.	

•  “A	garan+a	do	padrão	de	qualidade	da	educação	é	princípio	
consBtucional	da	educação	nacional,	previsto	no	ar+go	206,	
inciso	VII,	da	Cons+tuição	Federal.	Foi	replicada	na	legislação	
infracons+tucional,	no	ar+go	3º,	inciso	IX,	da	Lei	de	Diretrizes	
e	Bases,	entendida	como	norma	fundamental,	diretriz,	sem	
natureza	de	legislação	exausBva,	mas	que	regula	todos	os	
sistemas	de	ensino.”	

•  “Uma	vez	que	a	educação	é	obrigação	do	Estado	e	da	família,	
a	ser	promovida	e	incen+vada	em	colaboração	com	a	
sociedade	(Cons+tuição	Federal,	art.	205),	a	garanBa	de	seu	
padrão	de	qualidade	deve	ser	observada	por	todos	os	que	
exercerem	a	educação.”	



Pontos	que	Aferem	Qualidade	na	
Educação	

a)  N°	adequado	de	professores;	
b)  Qualificação	de	professores,	especialmente	de	docentes	

preparados	para	lecionar	no	ensino	fundamental	e	médio;	
c)  Mo+vação	de	professores	-		piso	salarial	adequado;	
d)  Manutenção	do	quadro	de	docentes	–	regime	contratual	

sa+sfatório;	
e)  Infraestrutura	dos	prédios	escolares;	
f)  Material	didá+co-pedagógico	suficiente,	adequado	em	

condições	de	u+lização;	
g)  Número	de	alunos	por	sala,		
h)  Instalações	e	equipamentos	adequado;	
i)  Outros...	



Decisão	sobre	a	Cer+ficação	

•  A	 cer+ficação	 permanecerá	 válida	 até	 a	 data	 da	
decisão	 sobre	 o	 requerimento	 de	 renovação	
tempesBvo.	

•  A	 decisão	 sobre	 o	 requerimento	 de	 concessão	 do	
CEBAS-Educação	 ou	 de	 sua	 renovação	 será	
publicado	 no	 Diário	 Oficial	 da	 União	 -	 DOU	 e	 no	
Portal	CEBAS-Educação.	

•  A	 en+dade	 será	 comunicada	 a	 respeito	 da	
publicação	 da	 decisão	 unicamente	 por	 meio	 do	
endereço	 eletrônico	 informado	 no	 cadastro	 da	
enBdade	no	SisCEBAS.	



TAG	–	TERMO	AJUSTE	GRATUIDADE	
Instrução	Norma+va	nº	02	de	24/10/2013	

•  A	en+dade	que	for	indeferida	unicamente	em	decorrência	do	
descumprimento	da	proporção	mínima	de	bolsas	de	estudo	
concedidas	e/ou	ao	não	aBngimento	do	percentual	mínimo	
de	gratuidade	poderá	apresentar	proposta	de	celebração	de	
Termo	 de	 Ajuste	 de	 Gratuidade	 –	 TAG	 no	 prazo	
improrrogável	de	trinta	dias	a	contar	da	data	da	publicação	
da	decisão	no	DOU.	

	



TAG	–	TERMO	AJUSTE	GRATUIDADE	
Instrução	Norma+va	nº	02	de	24/10/2013	

•  Plano	 de	 Cumprimento	 das	 Metas:	 relatório	 detalhado	
apresentado	 pela	 en+dade	 ao	 MEC	 	 com	 o	 intuito	 de	
demonstrar	 a	 capacidade	 da	 en+dade	 em	 cumprir	 o	 que	
propõe;	

•  N°	bolsa	não	concedida	com	o	acréscimo	de	20%	 (vinte	por	
cento);	

•  Demonstrar	 a	 forma	de	 compensação	 do	número	 de	 bolsas	
não	 concedido	 nos	 três	 (3)	 exercícios	 subsequentes	 ao	 da	
assinatura	do	TAG;	

•  Poderá	ser	celebrado	somente	uma	(1)	vez	com	a	mesma	
enBdade	a	cada	período	de	dez	anos,	a	contar	da	data	de	
assinatura	do	úl+mo	termo	e	desde	que	tenha	sido	
devidamente	cumprido.	



Ações	de	Monitoramento	e	Supervisão	
	•  Monitoramento	 a	ação	desBnada	a	verificar,	em	

caráter	 permanente,	 o	 cumprimento	 dos	
requisitos	 da	 Lei	 nº	 12.101/2009,	 e	 a	 colher	
subsídios	 para	 orientar	 as	 ações	 estratégicas	 no	
âmbito	 da	 Educação;	 (será	 regulamentada	 pela	
SERES)	

•  Supervisão	a	ação	des+nada	a	apurar	 indícios	de	
inobservância	de	exigência	estabelecida	na	Lei	nº	
12.101/2009,	 bem	 como	 a	 práBca	 de	 qualquer	
irregularidade	relacionada	à	enBdade	cerBficada,	
que	 o	MEC	 iden+fique	 no	 decorrer	 das	 ações	 de	
cer+ficação	 e	 monitoramento	 ou	 de	 que	 tome	
conhecimento.	



Denúncias	Contras	as	En+dades	

•  As	 denúncias	 apresentadas	 contra	 enBdades	
detentoras	de	CEBAS-Educação	passarão	por	uma	
análise	 previa	 do	 MEC	 que	 concluída	 a	 análise	
poderá	determinar	o	arquivamento	da	denúncia	
ou,	entendendo	que	há	indícios	de	irregularidade	
o	 MEC	 dará	 ciência	 a	 	 enBdade	 por	 meio	 de	
oUcio,	 acompanhado	de	 cópia	da	denúncia,	 para	
que	 se	manifeste	 quanto	 ao	 seu	 teor,	 no	 prazo	
de	trinta	dias.	

•  Caso	 persistam	 os	 indícios	 de	 irregularidade	
apontados,	 será	 instaurado	 procedimento	 de	
supervisão	 para	 análise	 e	 julgamento	 do	mérito,	
assegurando-se	o	contraditório	e	a	ampla	defesa.	



Transparência	

•  O	 MEC	 disponibilizará	 na	 internet,	 por	 meio	 do	
Porta l	 CEBAS-Educação,	 funcional idades	
desBnadas	à	comunicação	com	as	enBdades,	bem	
como	à	transparência	destas	perante	a	sociedade.	

•  Ficará	 disponível	 para	 consulta	 o	 cadastro	 das	
enBdades	 sem	 fins	 lucraBvos,	 beneficentes	 ou	
não,	sendo	que	as	enBdades	deverão	manter	o	seu	
cadastro	atualizado;	



Transparência	

MEC	disponibilizará	em	seu	site:	
	
•  Lista	 atualizada	 com	 os	 dados	 relaBvos	 às	

cerBficações	concedidas,	seu	período	de	vigência	e	
en+dades	cer+ficadas;	

•  I n f o rmaçõe s	 s ob r e	 a	 t r am i t a ç ão	 do s	
requerimentos	 de	 cerBficação	 ou	 de	 sua	
renovação;	

•  Informações	 contábeis	 das	 en+dades	 cer+ficadas;	
QuanBtaBvo	 de	 bolsas	 de	 estudo	 e	 beneUcios	
concedidos	 pelas	 en+dades	 cer+ficadas	 e	
respec+va	relação	dos	beneficiários.	



Relatório	Sinté+co	das	A+vidades	

•  As	 en+dades	 cer+ficadas	 deverão	 apresentar	 ao	
MEC,	até	o	dia	30	de	abril	de	cada	ano,	Relatório	
Anual	 de	 Monitoramento	 -	 por	 nível	 de	 ensino,	
referente	 a	 cada	 insBtuição	 de	 ensino,	 e	
consolidado	no	nível	da	mantenedora	

•  As	 en+dades	 ficam	 dispensadas	 da	 apresentação	
do	 Relatório	 Anual	 de	Monitoramento	 no	 ano	 do	
protocolo	do	requerimento	CEBAS.	

•  O	 relatório	 e	 demonstra+vos	 contábeis	 e	
financeiros	 encaminhados	 ao	 MEC	 terão	 ampla	
publicidade	e	estarão	disponíveis	ao	público	para	
consulta.	

•  ,	



Placa	Indica+va	
•  As	 en+dades	 detentoras	 do	 CEBAS-Educação	

deverão	manter,	em	 local	 visível	 ao	 público,	em	
todos	os	 seus	estabelecimentos,	placa	 indicaBva	
contendo	 informações	 sobre	 a	 sua	 condição	 de	
enBdade	 beneficente	 de	 assistência	 social	 e	 sua	
área	 de	 atuação,	 de	 acordo	 com	 modelo	
disponível	no	Portal	CEBAS-Educação	

•  A	 indicação	 de	 sua	 condição	 de	 en+dade	
detentora	 do	 CEBAS-Educação	 deve	 estar	
presente	 em	 todos	 os	 canais	 e	 meios	 de	
comunicação	adotados	pela	enBdade,	bem	como	
por	suas	manBdas.	



Relação	Nominal	Bolsistas	

•  As	en+dades	deverão	
apresentar,	para	cada	
insBtuição	de	ensino,	a	
relação	nominal	com	a	
idenBficação	precisa	dos	

bolsistas	integrais	e	parciais	
e	dos	contemplados	com	

beneUcios	



Bom	trabalho		
a	todos!	

	
	
	

Vanda	Monteiro	Ribeiro	
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