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Comissão Câmara Educação Superior 
CNE 

u Composição da CES/CNE; 

u Reuniões de trabalho ampliada; 

u Realização de estudos; 

u Recepção  de contribuições; 



DCNs para a Formação Inicial e Continuada dos 
Funcionários da Educação Básica 

 

u   Cenário atual e o  PNE: diretrizes,  metas 
e estratégias; 

u Proposta do CNE: Definir as Diretrizes 
Curriculares nacionais para a formação 
inicial, em nível superior, e para a 
formação continuada. 



DCNs para a Formação Inicial e Continuada dos 
Funcionários da Educação Básica 

Bases Legais 
 

u Emenda nº 53/ 2006; 

u  Lei nº 12.014/2009; 

u Decreto nº 7415/2010; 

u  Lei nº 12.796/2013; 

 



DCNs 

u  Projeto Institucional de formação, articulação com PDI, 
PPI, PPCs e com os entes federados ( secretarias, 
sistemas, redes e instituições de educação básica) e 
com o fórum estadual permanente de apoio a 
formação 

u  Diagnóstico, planejamento, definição das modalidades 
de formação, entre outros; 



DCNs 

u  Concepção de processo de trabalho do profissional 
“ação educativa e processo pedagógico metódico e 
intencional, construído em relações sociais, étnico raciais e 
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e 
objet ivos da Pedagogia e da prática prof iss ional, 
desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos 
científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a 
processos de aprendizagem, de socialização e de construção 
do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 
visões de mundo”.  



DCNs 

u  (...) o reconhecimento e a valorização das diferenças, 
nas suas diversas dimensões – e especialmente no que 
se refere à diversidade étnico-racial, sexual, de gênero 
e identidade de gênero, geracional, cultural e regional, 
além das diferenças cognitivas e físicas – não se limitam 
ao respeito e à tolerância nas relações interpessoais, 
mas, como parte do processo formativo, produz 
implicações no currículo, na prática pedagógica e na 
gestão da instituição educativa 



Base Comum Nacional e 
organicidade da formação I e C 

Princípios da Política Nacional de Formação: art. 15 PNE; 
DCNs > A formação inicial e continuada deve 
contemplar: 
u   I - sólida formação teórica, técnica e interdisciplinar;  

u  II - a inserção dos estudantes nas instituições de 
educação básica da rede pública de ensino, espaço 
privilegiado da práxis laboral; 

u  III - o contexto educacional da região onde será 
desenvolvido; 

u   IV - atividades de socialização e avaliação dos 
impactos dos processos de trabalho;  



Base Comum Nacional e 
organicidade da formação I e C 

A formação inicial e continuada deve contemplar: 

u  V - aspectos re lac ionados à ampl iação e ao 
aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e à 
capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos 
fundamentais ao exercício do profissional educação e à 
aprendizagem de Libras;  

u  VI - questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas a 
diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de 
faixa geracional e sociocultural como princípios de 
equidade; 

u  VII - reconhecimento e a valorização das diferenças, nas 
suas diversas dimensões 



DCNs 

Formação inicial do magistério da educação básica em nível superior 
compreende: 

 

 I - cursos de graduação; 

 II - cursos de formação pedagógica para 
graduados; 



DCNs 

Os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade nacional e a 
autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos seguintes 
núcleos: 

u   I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas, técnicas  
e interdisciplinares, e do campo educacional; 

u  II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 
atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos, técnicos  e 
pedagógicos e a pesquisa priorizadas pelo projeto pedagógico das 
instituições, em sintonia com os sistemas de ensino e atendendo às 
demandas sociais. 

u  III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular  e 
profissional 



DCNs 

Formação Continuada 

u  dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem como o 
repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e 
envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação 
mínima exigida ao exercício dos profissionais na educação básica, 
tendo por eixo a reflexão sobre a prática educacional e o 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 
profissional da educação.  



DCNs 

A formação continuada envolve: 

 I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e 
instituições de educação básica incluindo desenvolvimento de 
projetos, inovações pedagógicas, entre outros; 

II - atividades e/ou cursos de atualização; 

 III - atividades e/ou cursos de extensão 

IV - cursos de aperfeiçoamento  

V - cursos de especialização lato sensu  

VI - cursos ou programas de mestrado acadêmico ou profissional VII - 
cursos ou programas de doutorado 



Desafios 

u  PNE, PEE e PME como epicentro da política educacional; 
u  Instituição do SNE e sub-sistemas: profissionalização, 

Financiamento, gestão democrática e avaliação/
qualidade; 

u  Institucionalização da formação: PDI/PPI/PPC; 
u  Articulação EB e ES; 
u  Censo dos funcionários da educação básica; 
u  Cursos e atividades de atualização; 



Obrigado! 

Contato: 
luizdourado2@gmail.com 


