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       250% 
Nas últimas duas décadas, o número
de estudantes que concluem
anualmente o ensino médio cresceu
250%. Em 1980, cerca de 540 mil
alunos terminaram a última etapa da
educação básica, e, em 2002, 1,9
milhão. 

 
       Regulamentação 
Os Ministérios da Educação e da
Saúde estão trabalhando para a
implantação do curso técnico de
agente comunitário de saúde, que vai
regulamentar a situação de 180 mil
trabalhadores brasileiros.

 

Proep forma pregoeiros 
Modelo é mais ágil e econômico para contratação de
serviços e compra de equipamentos

A Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
(Cetremec) do Ministério da Educação montou, a pedido do Programa de
Expansão da Educação Profissional (Proep), um curso de formação de
pregoeiros. O pregão é o modelo mais ágil de licitação e contratação de
serviços e de compra de equipamentos para projetos do MEC.

No curso, que teve início na segunda-feira, dia 12, e se estenderá até
sexta-feira, 16, na sede do Cetremec, 19 consultores do Proep são
preparados para o exercício das funções de pregoeiro. Durante as 20
horas de aula, eles tomarão conhecimento da legislação específica e das
normas específicas para licitação. Receberão, ainda, orientações práticas,
objetivas e legais sobre processo. Ao final, estarão aptos a atuar como
pregoeiros do Proep.

Segundo a consultora Márcia Soares de Oliveira, uma das responsáveis
pelo curso, ao lado de Juscilene Holanda Rios Campos, a expectativa é
facilitar o trabalho de contratação de serviços e compra de equipamentos
com menor preço, de forma a agilizar a execução dos convênios firmados
pelo Proep para construção e reforma de centros de educação
profissional. Segundo Márcia, servidores de outras secretarias do MEC
poderão participar do próximo curso de formação de pregoeiros,
programado para o período de 10 a 14 de maio.
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Pro-Ifem inicia segunda fase da seleção de IES 
O Programa Nacional de Incentivo à Formação Continuada de Professores de Ensino Médio (Pro-Ifem) do Ministério
da Educação está selecionando instituições de ensino superior que ofereçam formação continuada a professores do
ensino médio da rede pública. Após a seleção, as secretarias estaduais de Educação poderão, por meio de carta-
convite, contratar as instituições para a oferta de cursos de pós-graduação aos professores.

A documentação deve ser encaminhada ao Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 4º andar,
em Brasília, até as 18 horas do dia 11 de maio. O edital está disponível na internet (www.mec.gov.br/semtec).

Getúlio Marques é novo diretor de educação profissional
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O novo diretor de Educação Profissional da Semtec, Getúlio Marques Ferreira, tem como meta estreitar as relações
entre o MEC e outros ministérios. Ele planeja, também, alterar a legislação da educação profissional, de modo a
adaptá-la à política do Governo Federal. "Pretendo fortalecer as parcerias com os ministérios do Trabalho e
Emprego, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde, que também atuam na área da educação
profissional", afirmou Ferreira, ao assumir o cargo, no dia 8 último.

Getúlio Ferreira é formado em Engenharia e pós-graduado em Administração, Didática Aplicada à Educação
Tecnológica e Engenharia de Sistemas. Até ser convidado para assumir a Diretoria de Educação Profissional, era o
coordenador da Rede Federal de Educação Tecnológica, cargo que passou a ser ocupado por Gleisson Cardoso
Rubin.
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