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Belo Horizonte, 20 de agosto de 2008.
1. PROUNI
2. LDB. MÚSICA. INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO
COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO. LEI Nº
11.769, DE 18 DE AGOSTO DE 2008
1. PROUNI

PORTARIA NORMATIVA Nº 5, de 14 de agosto de 2008. Ministro da Educação.
Dispõe sobre a ocupação de bolsas complementares remanescentes de 25% (vinte e cinco por
cento) no âmbito do Programa Universidade para Todos - ProUni.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e considerando o
disposto na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e no Decreto nº 5.493, de 18 de julho de
2005, resolve:
Art. 1º As bolsas complementares de 25% ( vinte e cinco por cento ) ofertadas no âmbito do
Programa Universidade para Todos - ProUni referentes ao segundo semestre de 2008 que
remanescerem sem preenchimento após oferta pelo processo regular poderão ser preenchidas
por alunos regularmente matriculados nas instituições de ensino superior, de acordo com critérios definidos pelas próprias instituições, dispensando-se os requisitos previstos nos parágrafos 2º, 3º, 5º, 7º e 10 do art 2º da Portaria Normativa nº 1, de 31 de março de 2008.
Art. 2º A instituição de ensino superior que optar por conceder as bolsas complementares remanescentes especificadas no art. 1º desta Portaria deverá emitir os Termos de Concessão de
Bolsa dos estudantes beneficiados, em módulo próprio do Sistema do ProUni - SISPROUNI,
no período de 18 de agosto de 2008 até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia
29 de agosto de 2008.
Art. 3º Todos os procedimentos relativos à concessão de bolsas especificada nesta Portaria,
efetuados pelo coordenador do ProUni ou respectivo(s) representante(s), deverão ser executados exclusivamente por meio do SISPROUNI, sendo sua validade condicionada à assinatura
digital.
§1º Para acesso e efetuação de quaisquer operações no SISPROUNI, o coordenador e respectivo(s) representante(s) deverão utilizar certificado digital pessoa física tipo A1 ou A3, emitido no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nos termos da
Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001.
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Distribuído a assessorados da CONSAE.

§2º Cada coordenador do ProUni, e respectivo(s) representante(s), deverá ter certificado digital emitido em seu próprio nome.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
FERNANDO HADDAD
(Transcrição)
(DOU de 15/08/2008 - Seção I - p. 21)
PORTARIA NORMATIVA Nº 6, de 14 de agosto de 2008. Ministro da Educação.
Dispõe sobre a ocupação de bolsas remanescentes do processo seletivo do Programa Universidade para Todos - ProUni referente ao segundo semestre de 2008 e dá outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei nº 11096, de 13 de janeiro de 2005, bem como o Decreto nº 5493, de 18 de julho
de 2005, resolve:
Art. 1º As bolsas eventualmente remanescentes do processo seletivo do ProUni referente ao
segundo semestre de 2008, assim entendidas aquelas não concedidas aos candidatos préselecionados no decorrer do processo seletivo regular, poderão ser concedidas, em cada instituição de ensino superior, observando-se as seguintes etapas necessariamente sucessivas:
I - conforme a classificação em processo seletivo próprio, inclusive vestibular, para as turmas
iniciadas no segundo semestre de 2008;
II - conforme o desempenho acadêmico, mensurado pela instituição, para as turmas iniciadas
anteriormente ao segundo semestre de 2008;
III - observadas as etapas referidas nos incisos I e II deste artigo, as bolsas eventualmente não
preenchidas serão oferecidas no próximo processo seletivo correspondente do ProUni, de
forma a cumprir a proporção de bolsas legalmente estabelecida.
Parágrafo único. As bolsas deverão ser concedidas a estudantes que atendam ao disposto nos
arts. 1º e 2º da Lei nº 11096, de 2005, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 6º, 14,
15, 16, 17 e 25 da Portaria Normativa MEC nº 599, de 19 de maio de 2008, alterada pelas
Portarias SESu nºs 409, de 2 de junho de 2008, 476, de 3 de julho de 2008, e 510, de 17 de
julho de 2008.
Art. 2º A instituição de ensino superior que optar por conceder as bolsas remanescentes nos
termos especificados no art. 1º desta Portaria deverá emitir os Termos de Concessão de Bolsa
dos estudantes beneficiados, em módulo próprio do Sistema do ProUni - SISPROUNI, no
período de 18 de agosto de 2008 até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 29
de agosto de 2008.
Art. 3º Todos os procedimentos relativos à concessão de bolsas especificada nesta Portaria,
efetuados pelo coordenador do ProUni ou respectivo(s) representante(s), deverão ser executados exclusivamente por meio do SISPROUNI, sendo sua validade condicionada à assinatura
digital.
§1º Para acesso e efetuação de quaisquer operações no SISPROUNI, o coordenador e respectivo(s) representante(s) deverão utilizar certificado digital pessoa física tipo A1 ou A3, emiti2

do no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nos termos da
Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001.
§2º Cada coordenador do ProUni, e respectivo(s) representante(s), deverá ter certificado digital emitido em seu próprio nome.
Art. 4º Nas etapas previstas nos incisos I e II do artigo 1º desta Portaria, terão prioridade na
ocupação das bolsas:
I - os estudantes professores da rede pública de ensino regularmente matriculados em cursos
de licenciatura, normal superior e pedagogia, observado o disposto no art. 3º do Decreto nº
5493, de 2005; e
II - os estudantes auto-declarados indígenas, nos cursos em que estiverem regularmente matriculados.
Art. 5º As instituições de ensino superior deverão divulgar a todo o corpo discente, inclusive
mediante afixação em locais de grande circulação de estudantes e em seus endereços eletrônicos na Internet:
I - o inteiro teor desta Portaria;
II - a quantidade de bolsas disponíveis em cada curso/habilitação e turno de cada campus ou
unidade administrativa;
III - a listagem dos estudantes inscritos para as bolsas disponíveis em cada curso/habilitação e
turno de cada campus ou unidade administrativa e, posteriormente, dos estudantes aprovados
e reprovados.
Parágrafo único. A instituição deverá emitir aos estudantes reprovados, documento em que
conste a razão de sua reprovação.
Art. 6º As instituições de ensino superior deverão manter arquivada toda a documentação referente à concessão de bolsas efetuada ao amparo desta Portaria:
I - por cinco anos após o encerramento do benefício, no caso dos candidatos aprovados;
II - por cinco anos após a data da reprovação, no caso dos candidatos reprovados.
Art. 7º As bolsas concedidas nos termos desta Portaria não terão efeitos retroativos, vigendo a
partir da data de emissão do correspondente Termo de Concessão de Bolsa.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
(Transcrição)
(DOU de 15/08/2008 - Seção I - p. 21)
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2. LDB. MÚSICA. INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
COMO COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO
O caput do artigo 62 da Lei 9.394/96 remete para cursos de licenciatura cujas Diretrizes Curriculares Nacionais já foram editadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parece-nos que,
no caso do artigo 62 falta uma visão do conjunto, e, no caso do artigo 26, falta compreensão!
A Lei ora editada "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica". E
o Veto? De que Educação Básica estamos falando? Anos iniciais do Ensino Fundamental?
Finais? Ensino Médio? Como assim, não é preciso ser licenciado para lecionar Música na
Educação Básica?
De nossa parte, entendemos que os profissionais habilitados através de licenciaturas terão
seus direitos garantidos. O Veto estaria correto, do ponto de vista do conjunto das licenciaturas. Sua redação é que sugere a possibilidade de magistério por não licenciados. Como Veto
não legisla...
Abaixo, para que todos possam ter seus próprios entendimentos, a Lei, o Veto, e os artigos 26
e 62 da LDB.
LEI Nº 11.769, DE 18 DE AGOSTO DE 2008
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 6º:
"Art. 26. ...
§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular
de que trata o § 2º deste artigo." (NR)
Art. 2º (VETADO)
Art. 3º Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas nos arts. 1º e 2º desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
(DOU de 19/08/2008 – Seção I – p.1)
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MENSAGEM Nº 622, DE 18 DE AGOSTO DE 2008.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar
parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei no 2.732, de 2008 (no 330/06 no
Senado Federal), que “Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica”.
Ouvido, o Ministério da Educação manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:
Art. 2o
“Art. 2o O art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
‘Art. 62. ........................................................................................................................
Parágrafo único. O ensino da música será ministrado por professores com formação específica
na área.’ (NR)”
Razões do veto
“No tocante ao parágrafo único do art. 62, é necessário que se tenha muita clareza sobre o que
significa ‘formação específica na área’. Vale ressaltar que a música é uma prática social e que no
Brasil existem diversos profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em
música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto.
Adicionalmente, esta exigência vai além da definição de uma diretriz curricular e estabelece,
sem precedentes, uma formação específica para a transferência de um conteúdo. Note-se que não
há qualquer exigência de formação específica para Matemática, Física, Biologia etc. Nem mesmo
quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define conteúdos mais específicos como
os relacionados a diferentes culturas e etnias (art. 26, § 4o) e de língua estrangeira (art. 26, § 5o), ela
estabelece qual seria a formação mínima daqueles que passariam a ministrar esses conteúdos.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado
do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 26 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
social e política, especialmente do Brasil.
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§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da
Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo
facultativa nos cursos noturnos.
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e
européia.
§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta
série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da
comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
Art. 62 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
Normal.

Clique aqui, para baixar este SIC no formato PDF.

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.

Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br
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