MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO PLENO
COMISSÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
5º EDITAL DE CHAMAMENTO
(Audiência Pública sobre a Base Nacional Comum Curricular – Brasília/DF)

O Presidente da Comissão Bicameral do Conselho Nacional de Educação que
trata sobre a Base Nacional Comum Curricular, CONSIDERANDO:
i)
as previsões da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, alterada pela
Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; da Lei
nº 13.005, de 25 de junho de 2014; do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014; do Regimento
do Conselho Nacional de Educação, aprovado pela Portaria MEC nº 1.306, de 2 de setembro de
1999; da Portaria CNE/CP nº 15, de 14 de dezembro de 2016; e do Regimento das Audiências
Públicas sobre a Base Nacional Comum Curricular – 2017;
ii)
o documento elaborado pelo Ministério da Educação contendo a proposta
de Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental,
encaminhada ao Conselho Nacional de Educação em 6/4/2017;
iii)
a tradição do Conselho Nacional de Educação em realizar audiências
públicas sobre matérias de alta relevância;
torna público que será realizada a 5ª Audiência Pública destinada a colher
subsídios e contribuições para a elaboração da norma instituidora da Base Nacional Comum
Curricular.
A audiência pública realizar-se-á no dia 11 (onze) de setembro de 2017, das 9:00
às 17:00, no Auditório Anísio Teixeira do Conselho Nacional de Educação, localizado no
SGAS, Av. L2 Sul, Quadra 607, Lote 50, Brasília/DF, com transmissão ao vivo por link na
internet disponibilizado no endereço eletrônico cnebncc.mec.gov.br.
O credenciamento dos participantes inscritos ocorrerá no local de realização da
audiência pública, das 8:00 às 9:00.
Fica definido o número máximo de 250 (duzentas e cinquenta) vagas para
participação dos interessados e convidados na presente audiência pública, sendo necessária a
inscrição dos participantes nos termos do Regimento das Audiências Públicas sobre a Base
Nacional Comum Curricular – 2017, disponível no endereço eletrônico cnebncc.mec.gov.br.
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As inscrições dos interessados serão realizadas por meio de formulário
eletrônico disponível no endereço cnebncc.mec.gov.br, entre os dias 28/8/2017 e 31/8/2017,
respeitado o número de vagas disponíveis.
Serão considerados inscritos os que receberem confirmação do CNE por meio de
endereço eletrônico indicado no ato da inscrição.
Entidades especialmente convidadas pelo CNE devem realizar a sua inscrição
segundo as orientações expressas no convite.
Cada participante deverá arcar com todas as despesas para sua participação,
incluindo passagens, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas decorrentes.
Além das manifestações nas audiências públicas, o Conselho Nacional de
Educação receberá documentos, com contribuições fundamentadas e circunstanciadas,
elaborados por entidades representativas e por especialistas envolvidos com o tema da Base
Nacional Comum Curricular, com autoria identificada e qualificada, por meio eletrônico em
formato texto, para o endereço cne.bncc@mec.gov.br, até a data da última audiência pública,
11/9/2017.
O presente Edital, tal como o Regimento das Audiências Públicas sobre a Base
Nacional Comum Curricular – 2017, encontram-se à disposição dos interessados no endereço
eletrônico cnebncc.mec.gov.br.

Brasília/DF, 18 de agosto de 2017.

CESAR CALLEGARI
Presidente da Comissão da BNCC

