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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 341, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta,
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto
no Parecer nº 92/2020-CEDF, de 6 de outubro de 2020, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no
Processo SEI/GDF nº 00080-00015009/2020-89, resolve:
Art. 1º Credenciar, a contar da data da publicação da portaria oriunda do presente parecer
até 31 de julho de 2025, o Instituto Educacional São Judas Tadeu, situado no SHIS QI 19,
Chácara 12, Lago Sul - Distrito Federal, mantido pela Congregação de São João Batista,
com sede na Rua Célio de Castro, 467, Floresta, Belo Horizonte – Minas Gerais, inscrito
no CNPJ sob o nº 17.257.510/0001-41.
Art. 2º Autorizar a oferta da educação infantil, creche, para crianças de 2 e 3 anos de idade
e pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade.
Art. 3º Aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo a matriz
curricular que constitui anexo único do citado parecer.
Art. 4º Aprovar o Regimento Escolar da instituição educacional.
Art. 5º Convalidar os atos escolares irregularmente praticados pela instituição
educacional, a contar de 1º de janeiro de 2020 até a data da publicação da portaria oriunda
do presente parecer.
Art. 6º Determinar à instituição educacional a adoção das providências necessárias quanto
à solicitação de novo Certificado de Licenciamento, emitido pelo sistema RLE.
Art. 7º Advertir a instituição educacional pela inobservância do artigo 193 da Resolução
nº 1/2018-CEDF.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
PORTARIA Nº 342, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta,
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto no
Parecer nº 93/2020-CEDF, de 6 de outubro de 2020, do Conselho de Educação do Distrito
Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta nos Processos
SEI/GDF n°s 00080-00160499/2020-77 e 00080-00162715/2020-19, resolve:
Art. 1º Autorizar os estudantes dos cursos técnicos de nível em Análises Clínicas,
Enfermagem, Nutrição e Dietética, e Saúde Bucal a abreviar a duração do curso, em caráter
excepcional, desde que cumpram, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária do estágio curricular obrigatório, e tenham atingido os objetivos mínimos de
aprendizagens propostos para o egresso do curso.
Art. 2º Estender o benefício para todos os concluintes de cursos técnicos das escolas públicas
e privadas do Distrito Federal até que cesse a pandemia.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
PORTARIA Nº 343, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições previstas nos incisos III e V, do parágrafo único, do art. 105, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, no art. 182, incisos II e V, do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto nº
38.631, de 20 de novembro de 2017 e, tendo em vista o que estabelece o disposto no § 2º
do art. 3º da Portaria Conjunta nº 10, de 13 de novembro de 2019, que alterou a Portaria
Conjunta n° 2 de 22 de fevereiro de 2019, bem como o disposto na Lei Distrital nº 6.273,
de 19 de fevereiro de 2019, resolve:
Art. 1º Acrescentar à lista de material escolar prevista no Edital de Chamamento Público
nº 3/2019-SDE/DF a possibilidade de compra de 1(um) chip de telefonia móvel para
acesso de aulas remotas em dispositivos móveis das operadoras de telecomunicações
devidamente credenciadas para o serviço de internet patrocinada pela Secretaria de
Educação do Distrito Federal excepcionalmente no ano de 2020 ou enquanto durarem os
efeitos do Decreto nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020, em decorrência do COVID-19.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SEI/GDF nº 00080-00006701/2019-82. INTERESSADO: Integra Centro de
Profissionalização e Educação Técnica
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de janeiro de 2019, e tendo em vista os
elementos contidos no Processo SEI/GDF nº 00080-00006701/2019-82, HOMOLOGO o
PARECER Nº 95/2020-CEDF, de 20 de outubro de 2020, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: a)
credenciar, para a oferta da modalidade de educação a distância, a contar da data da
publicação da portaria oriunda do presente parecer até 31 de julho de 2025, o Integra
Centro de Profissionalização e Educação Técnica, situado na QSA 11, Lote 7, Loja 1,
Térreo, Taguatinga – Distrito Federal, mantido pela NPC - Educação Profissional EIRELI, com sede no mesmo endereço, inscrito sob o CNPJ nº 31.746.450/0001-51; b)
autorizar a oferta do curso técnico de nível médio de Técnico em Secretariado, eixo
Tecnológico Gestão e Negócio, na modalidade a distância; c) aprovar a Proposta
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Pedagógica da instituição educacional; d) aprovar o Regimento Escolar da instituição
educacional; e) aprovar o Plano de Curso, incluindo a matriz curricular que constitui
anexo único do presente parecer; f) cessar os efeitos da Ordem de Serviço nº
85/Suplav/SEEDF, de 25 de maio de 2020, a contar da data da publicação da portaria
oriunda do presente parecer; g) determinar à instituição educacional a inclusão do curso
técnico de nível médio ora aprovado no Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica – SISTEC, para fins de validação nacional.
Brasília/DF, 22 de outubro de 2020.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
Secretário de Estado de Educação

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 334, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único,
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 182, II, V, X e XVI do
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
regulamentado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, bem como nos
termos da Lei Distrital nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017 e nos demais normativos que
dispõem sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF,
resolve:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2020, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e
Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente ao Jardim de Infância VI COMAR.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0229, conforme Ofício nº 8525,
constante no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como
Natureza de Despesa 445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único,
tendo como objetivo atender a demanda específica da Unidade Escolar.
Art. 3º A Unidade Escolar, por ocasião da execução do presente recurso, deverá autuar, no
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx,
que será inicialmente composto de:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que
seja regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às UEs da rede pública do Distrito Federal tem como
condição a adimplência, por parte das UEx, quanto à apresentação da prestação de contas
anual dos exercícios anteriores, bem como a regularidade das prestações de contas parciais
do período em curso.
Art. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro
Resumo de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação
Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à
Prestação de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao
primeiro pagamento.
Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no
exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a
autorização da SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
ANEXO ÚNICO
Nº

CRE / UE

Capital

Custeio

Total

1

JI VI COMAR

R$ 30.000,00

R$ 0,00

R$ 30.000,00

TOTAL

R$ 30.000,00

R$ 0,00

R$ 30.000,00

PORTARIA Nº 334, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único,
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 182, II, V, X e XVI do Regimento
Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto nº
38.631, de 20 de novembro de 2017, bem como nos termos da Lei Distrital nº 6.023, de 18 de
dezembro de 2017 e nos demais normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF, resolve:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2020, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em
despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira PDAF, que será descentralizado diretamente ao Jardim de Infância VI - COMAR.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar prevista
no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0229, conforme Ofício nº 8525, constante no
Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como Natureza de Despesa
445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, tendo como objetivo
atender a demanda específica da Unidade Escolar.
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