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Observação: De acordo com o Regimento Interno do CNE e
a Lei nº 9.784/1999, os interessados terão prazo de 30 (trinta) dias
para recursos, quando couber, a partir da data de publicação desta
Súmula no Diário Oficial da União, ressalvados os processos em
trâmite no Sistema e-MEC, cuja data de publicação, para efeito de
contagem do prazo recursal, será efetuada a partir da publicação nesse
Sistema, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Portaria Normativa MEC nº
40/2007. Os Pareceres citados encontram-se à disposição dos in-
teressados no Conselho Nacional de Educação e serão divulgados na
página do CNE (http://portal.mec.gov.br/cne/).

Brasília, 7 de março de 2016.
RODRIGO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES

Secretário Executivo

RETIFICAÇÃO

Na Súmula referente à Reunião Ordinária de novembro de
2015, publicada no Diário Oficial da União em 10/2/2016, Seção 1,
pp. 16-20, no Parecer CNE/CES 473/2015, p. 18, onde se lê: "Re-
lator: Gilberto Garcia", leia-se: "Relator: Gilberto Gonçalves Gar-
cia".

Na Súmula referente à Reunião Ordinária de novembro de
2015, publicada no Diário Oficial da União em 10/2/2016, Seção 1,
pp. 16-20, no Parecer CNE/CES 480/2015, p. 18, onde se lê: "Voto do
relator: Voto favoravelmente ao recredenciamento excepcional da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com sede
no Município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais, observados
tanto o prazo máximo até dezembro de 2016, nos termos do art. 11 do
Parecer n.º 3 de 14 de outubro de 2010, quanto a exigência avaliativa
prevista no artigo 10, § 7.º, do Decreto nº 5.773/2006, com a redação
dada pelo Decreto nº 6.303/2007. Decisão da Câmara: ", leia-se:
"Voto do relator: Voto favoravelmente ao recredenciamento excep-
cional da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
com sede no Município de Diamantina, no Estado de Minas Gerais,
observados tanto o prazo máximo até dezembro de 2016, nos termos
do art. 11 da Resolução CNE/CES n.º 3 de 14 de outubro de 2010,
quanto a exigência avaliativa prevista no artigo 10, § 7.º, do Decreto
nº 5.773/2006, com a redação dada pelo Decreto nº 6.303/2007.
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade".

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

PORTARIA Nº 120, DE 7 DE MARÇO DE 2016

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ES-
TUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA -
INEP, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 16, VI, do Decreto
Nº 6.317 de 20 de dezembro de 2007, resolve:

Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis
para as 2 (duas) etapas de coleta e atividades do processo de exe-
cução do Censo Escolar da Educação Básica de 2016, que será rea-
lizado via Internet, por meio do sistema Educacenso, em todo o
território nacional:

I - na 1ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as seguintes
atividades:

a) abertura do Sistema Educacenso na Internet para entrada
de dados.

Data: 25/05/16
Responsável: Diretoria de Tecnologia e Disseminação de In-

formações Educacionais - DTDIE/INEP;
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados pela

Internet, tendo como data de referência para as informações prestadas
o dia 25 de maio de 2016, denominado Dia Nacional do Censo
Escolar da Educação Básica.

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº 52, DE 7 DE MARÇO DE 2016

O SECRETÁRIO DE regulação e supervisão da Educação superior, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto n° 8.066, de 7 de agosto de 2013,
resolve:

Art. 1º Ficam DEFERIDOS os pedidos de Concessão/Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social das entidades elencadas no Anexo I, conforme análise contida nas respectivas
Notas Técnicas.

Art. 2º A fim de assegurar a tempestividade do próximo processo de renovação do certificado, as entidades elencadas no Anexo II deverão protocolar novo requerimento no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de publicação desta decisão.

Art. 3º Serão arquivados os processos relacionados no Anexo III, na hipótese prevista no art. 59 do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, em decorrência de perda de objeto.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

ANEXO I

CNPJ Nome da Entidade Local Nº do Processo Nota Técnica Ti p o
(Concessão/Renovação)

Período de certifi-
cação

1 01.717.776/0001-90 SOCIEDADE ESPÍRITA DE EDUCAÇÃO DO
MENOR SEMENTE DE LUZ

BRASÍLIA/DF 71000.070579/2010-04 12/2016 R E N O VA Ç Ã O 27/05/2010 A
26/05/2015

2 5 0 . 2 2 6 . 11 7 / 0 0 0 1 - 6 6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-
CÓRDIA DE ITU

ITU/SP 23123.001822/2010-05 7/2016 R E N O VA Ç Ã O 01/01/2010 a
31/12/2014

3 20.614.632/0001-52 INSTITUTO PRESBITERIANO DE SERVIÇO
SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E PESQUISA

GOVERNADOR VALA-
DARES/MG

7 1 0 0 0 . 11 6 0 9 1 / 2 0 0 9 - 9 9 9/2016 R E N O VA Ç Ã O 26/04/2010 a
25/04/2015

Data Inicial: 25/05/16
Data Final: 29/07/16
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sis-

tema Educacional Informatizado;
c) envio dos dados preliminares ao Ministério da Educação

para publicação no Diário Oficial da União.
Data: 31/08/16
Responsável: Diretoria de Estatísticas Educacionais - DE-

ED/INEP;
d) envio de ofício aos gestores municipais e estaduais in-

formando sobre a disponibilização de relatórios por escola no Sistema
Educacenso para conferência.

Data: até, no máximo, 5 dias úteis após a publicação pre-
liminar dos resultados no Diário Oficial da União.

Responsável: DEED/INEP;
e) disponibilização dos relatórios por escola no Sistema Edu-

cacenso para conferência dos gestores municipais e estaduais.
Data: a partir da data da publicação dos resultados pre-

liminares no Diário Oficial da União.
Responsável: DEED/DTDIE/INEP;
f) reabertura do Sistema "Educacenso" na Internet somente

para conferência e correção, se for o caso, de erros de informações
prestadas no período de coleta definido na alínea b.

Data Inicial: a partir da data da publicação dos resultados
preliminares no Diário Oficial da União.

Data Final: 30 dias após a publicação dos resultados pre-
liminares no Diário Oficial da União.

Responsável: DTDIE/INEP;
g) período para conferência e retificação, se for o caso, de

erros de informações diretamente no sistema Educacenso, via In-
ternet.

Data Inicial: a partir da data da publicação dos resultados
preliminares no Diário Oficial da União.

Data Final: 30 dias após a publicação dos resultados pre-
liminares no Diário Oficial da União.

Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sis-
tema Educacional Informatizado, Municípios, Estados e Distrito Fe-
deral;

h) os responsáveis pelas informações, caso não tenham pre-
enchido os dados no período de coleta, não poderão fazê-lo no pe-
ríodo de retificação, destinado apenas à correção dos erros;

i) verificação dos dados processados após a conferência e
correção de inconsistências no sistema Educacenso durante o período
de retificação.

Data: 10 dias a contar do prazo final para correções.
Responsável: Coordenações Estaduais do Censo Escolar;
j) período exclusivo para confirmação de matrículas dupli-

cadas diretamente no módulo de confirmação de matrícula no sistema
Educacenso, via Internet.

Data: 10 dias a contar do prazo final para verificações dos
estados.

Responsável: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sis-
tema Educacional Informatizado, Municípios, Estados, Distrito Fe-
deral;

k) verificação final dos dados processados após análise e
correção de inconsistências no sistema Educacenso.

Data: 32 dias a contar do prazo final para confirmação de
matrículas.

Responsável: DEED/INEP;
l) envio do resultado final do número de matrículas presen-

ciais efetivas em cada Estado, Município e Distrito Federal, conforme
o Censo Escolar da Educação Básica/2016 ao TCU em cumprimento a
Instrução Normativa - TCU nº 60, de 4 de novembro de 2009.

Data: 30/11/2016
Responsável : DEED/INEP;
m) envio dos dados finais resultantes das correções e ve-

rificações do Censo Escolar da Educação Básica/2016 ao Ministério
da Educação para publicação final no Diário Oficial da União.

Data: 12/12/2016
Responsável : DEED/INEP;
n) preparação dos dados consolidados para divulgação.
Data Inicial: 19/12/16
Data Final: 30/01/17
Responsável : DEED/INEP;
o) divulgação dos resultados finais pelo Inep.
Data: 31/01/2017
Responsável : DEED/INEP.
II - na 2ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as se-

guintes atividades:
a) abertura do módulo "Situação do Aluno" no Sistema Edu-

cacenso na Internet para entrada de dados de rendimento e mo-
vimento escolar dos alunos declarados ao Censo Escolar 2016.

Data: 01/02/17
Responsável: DTDIE/INEP;
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados de

rendimento e movimento escolar pela Internet.
Data Inicial: 01/02/17
Data Final: 17/03/17
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sis-

tema Educacional Informatizado;
c) envio de ofício aos gestores municipais e estaduais in-

formando sobre a disponibilização dos relatórios por escola no mó-
dulo "Situação do Aluno".

Data: até, no máximo, 3 dias úteis após a divulgação dos
dados preliminares no Sistema Educacenso.

Responsável: DEED/INEP;
d) disponibilização das taxas de rendimento e dos relatórios

por escola no módulo "Situação do Aluno" no sistema Educacenso
para conferência dos gestores municipais e estaduais.

Data: 03/04/17
Responsável: DEED/DTDIE/INEP;
e) reabertura do módulo "Situação do Aluno" na Internet

para conferência e correção, se for o caso, de erros de informações.
Data Inicial: 03/04/17
Data Final: 17/04/17
Responsável: DTDIE/INEP;
f) verificação final dos dados processados após análise e

correção de inconsistências no módulo "Situação do Aluno".
Data Inicial: 18/04/17
Data Final: 05/05/17
Responsável: DEED/INEP;
g) disponibilização das taxas de rendimento e dos relatórios

por escola no módulo "Situação do Aluno" contendo os dados finais
de rendimento e movimento escolar 2016.

Data: 12/05/17
Responsável: DEED/INEP;
Art. 2º Ficará a cargo da Secretaria de Educação do Distrito

Federal, assim como a cada Secretaria Estadual de Educação, em
cooperação com os órgãos municipais de educação, o cumprimento
dos prazos estipulados nas alíneas dos incisos I e II do art. 1º,
conforme a definição dos responsáveis para cada uma das ativi-
dades.

Art. 3º Os casos omissos serão analisados e decididos pelo
I N E P.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ FRANCISCO SOARES

ines.pelegrini
Realce
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