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PORTARIA No- 391, DE 5 DE JULHO DE 2012

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CUL-
TURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria
nº 17 de 12 de janeiro de 2010 e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30
de março de 2010, resolve:

Art. 1° - Aprovar a redução de Valor em favor dos projetos
culturais relacionados no anexo a esta Portaria, para os quais os
proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou
patrocínios, na forma prevista no § 1º do Artigo 18 da Lei n.º 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n.º 9.874, de 23 de
novembro de 1999.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HENILTON PARENTE DE MENEZES

ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS - (ART.18, §1º)
11 11064 - Grupo Galpão - Manutenção e Programação 2012
Associação Galpão
CNPJ/CPF: 16.741.480/0001-81
MG - Belo Horizonte
Valor reduzido em R$: 100.000,00
ÁREA: 3 MÚSICA INSTRUMENTAL/ERUDITA -
(ART.18, §1º)
11 10870 - Plano Anual de Atividades 2012
Instituto Baccarelli
CNPJ/CPF: 55.446.132/0001-33
SP - São Paulo
Valor reduzido em R$: 20.002,34

tucional e Cidadania Ambiental- SAIC/MMA. A Coordenação Geral
de Educação Ambiental da Diretoria de Políticas de Educação em
Direitos Humanos e Cidadania da SECADI (CGEA/DPEDHC/SE-
CADI) é responsável pela gestão pedagógica necessária à execução
do processo de conferência e secretariará a Conferência Nacional.

Comitê Consultivo Nacional
O Comitê Consultivo Nacional tem como atribuição orientar

os processos preparatórios para a IV Conferência Nacional Infan-
tojuvenil, promover o debate acerca dos temas, conceitos metodo-
logias e conteúdos abordados, apoiar atividades no âmbito da etapa
nacional e fortalecer a intersetorialidade desta ação. O Comitê é
composto por instituições governamentais e não governamentais de
abrangência nacional com atuação nas áreas de educação, meio am-
biente e diversidade.

Comissões Organizadoras Estaduais
As Comissões Organizadoras Estaduais (COE) têm como

atribuição mobilizar as escolas da rede municipal e estadual de ensino
para participarem da IV Conferência Infantojuvenil pelo Meio Am-
biente por meio da (1) divulgação nos sites das secretarias estaduais
de educação; (2) envio de comunicado às escolas e regionais de
ensino; (3) realização das oficinas de conferência e de formação de
facilitadores nas escolas; (4) articulação com organizações e pessoas
interessadas em apoiar a conferência; (5) campanhas publicitárias de
sensibilização e formações específicas na temática. As COEs são
compostas por instituições governamentais e não governamentais que
atuam na área de educação, meio ambiente, direitos humanos e di-
versidade e serão coordenadas pelas Secretarias Estaduais de Edu-
cação. Mais detalhes encontram-se no Manual de Orientação para a
Comissão Organizadora Estadual.

4. PÚBLICO
A IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Am-

biente é voltada para as escolas com pelo menos uma turma do 6° ao
9° ano (5ª a 8ª série) do Ensino Fundamental, cadastradas no Censo
Escolar de 2011 - INEP, públicas e privadas, urbanas e rurais, da rede
estadual ou municipal, assim como escolas de comunidades indí-
genas, quilombolas e de assentamento rural. Todos os estabeleci-
mentos escolares com esse perfil receberão material didático para
subsidiar suas conferências. A adesão ao processo de Conferência é
voluntária.

Os estudantes são os protagonistas deste processo, mas pro-
fessores, pais, funcionários, direção e demais envolvidos na comu-
nidade escolar devem participar e colaborar. Durante a etapa de Con-
ferência nas Escolas todos podem participar sem restrição de faixa
etária, no entanto, nas etapas seguintes os(as) delegados(as) ou seus
suplentes deverão ter entre 11 e 14 anos e estar cursando do 6º ao 9º
ano no período da Conferência Nacional, a realizar-se em outubro de
2013, em Brasília-DF.

As comunidades indígenas, quilombolas e de assentamentos
rurais que possuam apenas escolas do 1º. ao 5º. ano do Ensino
Fundamental também podem realizar conferências, desde que os es-
tudantes selecionados para as etapas posteriores observem o critério
de faixa etária supramencionado.

5. ETAPAS DA CONFERÊNCIA
O processo da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo

Meio Ambiente envolve as seguintes etapas:
5.1. Oficinas de Conferência (etapa obrigatória)
As Oficinas de Conferência consistem em um momento pre-

paratório das Conferências nas Escolas e de formação dos respon-
sáveis pela condução das atividades. Trata-se de simulações que vi-
sam mobilizar professores, formar instrutores ou facilitadores, apro-
fundar os conteúdos temáticos e definir conjuntamente os detalhes da
Conferência na Escola.

Para as Oficinas de Conferência, recomenda-se que as Co-
missões Organizadoras Estaduais (COE) convidem as comunidades
escolares das escolas de ensino fundamental, inclusive de comu-
nidades indígenas, quilombolas e de assentamentos rurais. A COE
deve realizar quantas oficinas julgar apropriado, sendo cada uma de
no mínimo 16h para que a temática e a metodologia do processo
possam ser apropriadas pelos participantes.

A Comissão Organizadora Estadual (COE) é responsável pe-
la organização e pela disseminação das informações sobre datas e
locais das Oficinas de Conferência e de outros processos formativos
relacionados à IV CNIJMA.

5.2. Conferência na Escola (etapa obrigatória)
Após as Oficinas de Conferência, as unidades de ensino que

atendam os critérios de participação poderão promover uma con-
ferência na escola. A Conferência na Escola é o momento em que
estudantes, professores e demais interessados reúnem-se para dialogar
sobre como transformar sua escola em um espaço educador sus-
tentável, constituindo-se, assim, em um lócus privilegiado para apro-
fundar o debate sobre o tema da Conferência em nível local.

Nessa etapa a escola deverá elaborar de maneira participativa
e democrática um projeto de ação que promova a sustentabilidade
socioambiental a partir da gestão, do currículo e/ou do espaço físico
e traduzi-lo em materiais de educomunicação (jornal, vídeo, fanzine,
rádio etc.) para difundí-lo e inspirar outras comunidades escolares.
Além disso, deverá também eleger um(a) delegado(a) e um(a) su-
plente para participar da etapa estadual.

Essas ações devem preferencialmente ser desenvolvidas com
o apoio das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na
Escola, COM-VIDA, coletivo escolar que promove o diálogo e pauta
decisões sobre a sustentabilidade socioambiental, a qualidade de vida,
o consumo sustentável e alimentação saudável e o respeito aos di-
reitos humanos e à diversidade. Para saber como formar essa co-
missão e/ou fortalecê-la sugerimos consultar a publicação Formando
COM-VIDA e construindo a Agenda 21 na Escola.

a) Projeto de ação da escola
Durante a Conferência na Escola, os estudantes serão con-

vidados a elaborar propostas de intervenção na escola sobre os sub-
temas Água, Terra, Fogo e Ar, abordados pela publicação Mudanças
Ambientais Globais- Pensar + Agir na Escola e na Comunidade.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NORMATIVA No- 1.810/MD, DE 5 DE JULHO DE 2012

Estabelece instruções para os Comandos
das Forças Singulares, a fim de atender ao
previsto na Resolução Camex nº 78, de 5
de outubro de 2011.

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelos incisos I e II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º Estabelecer instruções para os Comandos das Forças
Singulares no que diz respeito à Resolução nº 78, de 5 de outubro de
2011, da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Art. 2º A fim de atender ao previsto no § 2º do art. 1º da
Resolução Camex nº 78, de 2011, os Comandos das Forças Sin-
gulares deverão encaminhar à Secretaria de Produtos de Defesa (Se-
prod) relação das empresas nacionais qualificadas para prestação de
serviço à respectiva Força.

§ 1º A relação de que trata o caput deste artigo deverá conter
os seguintes dados:

I - nome da empresa;
II - endereço completo;
III - CNPJ;
IV - tipo de serviço que presta à Força;
V - validade da qualificação.
§ 2º A relação de que trata o caput deste artigo deverá ser

encaminhada à Seprod até o 5º (quinto) dia útil dos meses de abril e
outubro, podendo ser enviadas inclusões ou retiradas de empresas,
sempre que se fizer necessário.

Art. 3º As informações disponibilizadas pelos Comandos das
Forças Singulares ficarão hospedadas, para consulta pela Receita Fe-
deral do Brasil, na página do Ministério da Defesa - www.defe-
s a . g o v. b r / i n d u s t r i a d e d e f e s a / r e s o l u c a o - c a m e x .

Art. 4º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

CELSO AMORIM

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE
E DESPORTO

PORTARIA No- 1811/SEPESD-MD, DE 5 DE JULHO DE 2012

O SECRETÁRIO DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DES-
PORTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI
do art. 29 do Anexo I do Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de
2010, resolve:

Art. 1º Prorrogar, até os dias 20 de julho e 3 de agosto de
2012, respectivamente, os prazos para envio dos documentos, cons-
tantes do subitem 5.1, e para publicação dos resultados da seleção das
IES, conforme subitem 7.4, do Regulamento anexo à Portaria nº
1.462/SEPESD-MD, de 24 de maio de 2012, publicada no Diário
Oficial da União nº 101, de 25 de maio de 2012, Seção 1, páginas 12
e 13.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JULIO SABOYA DE ARAUJO JORGE

Ministério da Defesa
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 883, DE 5 DE JULHO
DE 2012

Dispõe sobre a IV Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

OS MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO
MEIO AMBIENTE, no uso da atribuição que lhes conferem o art. 87,
Parágrafo único, inciso IV, da Constituição, e o art. 1o, § 3o, do
Decreto de 5 de junho de 2003, e tendo em vista o disposto nos arts.
14 e 15 da Lei no 9.795, de 27 de abril de 2009 e no art. 2o do
Decreto no 4.281, de 25 de junho de 2002, resolvem:

Art. 1o Fica convocada a IV Conferência Nacional Infan-
tojuvenil pelo Meio Ambiente, destinada ao público infantojuvenil de
escolas públicas brasileiras, que será regida pelo Regulamento anexo
a esta Portaria.

Art. 2o A Conferência Nacional de que trata esta Portaria
será presidida pelo Ministro de Estado da Educação e coordenada
pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente.

§ 1o São etapas obrigatórias da Conferência Nacional as
conferências nas escolas e as conferências estaduais e no Distrito
Federal.

§ 2o A primeira reunião preparatória para a IV Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente realizar-se-á até agosto
de 2012, em Brasília, tendo como tema "Vamos Cuidar do Brasil com
Escolas Sustentáveis".

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado da Educação

IZABELLA TEIXEIRA
Ministra de Estado do Meio Ambiente

ANEXO

IV CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PE-
LO MEIO AMBIENTE

REGULAMENTO NACIONAL
1. CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PE-

LO MEIO AMBIENTE
A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

(CNIJMA) é um processo dinâmico de diálogos e encontros voltado
para o fortalecimento da cidadania ambiental nas escolas e comu-
nidades a partir de uma educação crítica, participativa, democrática e
transformadora.

A IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Am-
biente será construída a partir de seis etapas: Oficinas de Conferência,
Conferência na Escola, Conferência Municipal/Regional, Conferência
Estadual, Encontro Preparatório e Conferência Nacional. As Con-
ferências Municipais e ou Regionais serão opcionais, dependendo da
definição de cada Unidade Federativa.

A IV CNIJMA terá como tema Vamos Cuidar do Brasil com
Escolas Sustentáveis, constituindo-se em um processo pedagógico
que traz a dimensão política da questão ambiental para os debates
realizados nas escolas e comunidades, na construção coletiva de co-
nhecimento e no empenho nas resoluções de problemas socioam-
bientais, respeitando e valorizando a opinião e o protagonismo dos
adolescentes e jovens.

2. OBJETIVOS
Propiciar atitude responsável e comprometida da comunidade

escolar com as questões socioambientais locais e globais, com ênfase
na participação social e nos processos de melhoria da relação ensino-
aprendizagem, em uma visão de educação para a sustentabilidade e o
respeito à diversidade de modo a:

Fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino;
Fortalecer a participação da comunidade escolar na cons-

trução de políticas públicas de educação e de meio ambiente;
Apoiar as escolas na transição para a sustentabilidade, con-

tribuindo para que se constituam em espaços educadores sustentáveis
a partir da articulação de três eixos: gestão, currículo e espaço fí-
sico,

Estimular a inclusão de propostas de sustentabilidade so-
cioambiental no Projeto Político Pedagógico (PPP) a partir da gestão,
currículo e espaço físico;

Criar e fortalecer as COM-VIDAS - Comissão de Meio Am-
biente e Qualidade de Vida nas escolas, como espaços de debate
sobre questões sociais e ambientais na escola e na comunidade e
perceber como eles se relacionam com a saúde, a qualidade de vida,
os direitos humanos e prevenção de riscos e emergências ambien-
tais;

Contribuir para a Década da Educação para o Desenvol-
vimento Sustentável e para a consecução das Metas do Milênio,
ambas iniciativas das Organizações das Nações Unidas, em uma pers-
pectiva da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis; e

Fortalecer a participação da juventude na implementação da
Política Nacional de Educação Ambiental e incentivá-la a contribuir
com a solução dos problemas socioambientais.

3. PROMOÇÃO E PARCERIAS
A IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Am-

biente é promovida pelo Ministério da Educação (MEC), sob a co-
ordenação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Di-
versidade e Inclusão (SECADI/MEC), em parceria com o Ministério
do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Articulação Insti-

Ministério da Educação
.


