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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi cio-Sede, 5º Andar, sala 516 - Bairro Zona CívicoAdministra va, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8318 - h p://www.mec.gov.br
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2/2020/COGEAM/DARE/SEB/SEB-MEC
Brasília, 28 de maio de 2020.

Aos representantes e equipes técnicas de editoras e autores de livros didá cos e literários.
Assunto: Primeira Reunião Técnica do PNLD 2022 — Educação Infan l.
Prezados Senhores,
1.
O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO realizarão a primeira reunião técnica com representantes e equipes técnicas de editoras e
autores de livros didá cos e literários, com o obje vo de prestar esclarecimentos quanto ao edital do
PNLD 2022 — Educação Infan l (Edital 02/2020-CGPLI).
2.

Informações gerais
Data: 04/06/2020
Horário: de 14h30 às 17h00
Endereço: Por meio de plataforma digital. O link será disponibilizado no Portal do FNDE.

3.

4.

Agenda da Reunião Técnica
13h50

Acesso dos par cipantes à plataforma digital

14h20

Boas-vindas aos par cipantes

14h30

Apresentação dos principais pontos do edital e
resposta aos pedidos de esclarecimento
previamente apresentados pelos par cipantes

15h45

Comentários dos par cipantes da reunião técnica

16h45

Considerações ﬁnais e encerramento

Forma de par cipação
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4.1.
A Reunião Técnica do PNLD 2022 - Educação Infan l será aberta a todos os representantes
e equipes técnicas de editoras e autores de livros didá cos e literários.
4.2.
Os interessados deverão preencher, até o dia da reunião técnica, formulário de
par cipação, por meio de link a ser disponibilizado no Portal do FNDE.
4.3.

O acesso à reunião técnica será exclusivamente on-line.

4.4.
Fica facultado aos interessados encaminhar previamente pedidos de esclarecimentos a
respeito do Edital 02/2020-CGPLI, com a devida iden ﬁcação do postulante, até às 18 horas do dia 02 de
junho de 2020, para o e-mail cogeam@mec.gov.br
5.

Disposições Gerais

5.1.
Para facilitar a realização da reunião técnica, serão adotadas as medidas necessárias para
acesso à plataforma e para a par cipação dos interessados.
5.2.
A reunião técnica será gravada e disponibilizada na página do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação para conhecimento de todos os interessados.
Atenciosamente,
ILONA MARIA LUSTOSA BECSKEHÁZY FERRÃO DE SOUSA
Secretária de Educação Básica

GABRIEL MEDEIROS VILAR
Presidente subs tuto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Documento assinado eletronicamente por Ilona Maria Lustosa Becskeházy Ferrão de Sousa,
Secretário(a), em 28/05/2020, às 22:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Gabriel Medeiros Vilar, Usuário Externo, em 29/05/2020,
às 13:08, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2075982 e
o código CRC C11FD201.

Referência: Caso responda a este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.006257/2020-22
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