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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Gabinetedo Ministro 
Assessoria de Comunicação Social 

 
 
Autorização de Veiculação/Rádio - nº 28/2021 

 
Brasília, 14 de outubro de 2021 

 
Prezado(a), 
 
Solicitamos a veiculação do spot no quadro abaixo, conforme a disponibilidade desta emissora: 
 

Título do Spot Duração Período de Veiculação 

RE-SABER 30’’ 27/09 a 17/10 

PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA 30’’ 08/10 a 24/10 

AVAMEC 30’’ 15/10 a 07/11 

 
RE-SABER 
 
SINOPSE DA AÇÃO: O Sistema Nacional de Reconhecimento e Certificação de Saberes e Competências 
Profissionais (Re-Saber) foi instituído pelo Ministério da Educação (MEC) para regulamentar o processo 
educacional formal de avaliação, reconhecimento e certificação de saberes profissionais – Certificação 
Profissional, para fins de exercício profissional, bem como para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
As ações de certificação compreendem àquelas para o atendimento às demandas correspondentes aos 
cursos de qualificação profissional, técnicos de nível médio, de especialização técnica e superiores de 
tecnologia e para a docência na educação profissional técnica de nível médio, e também para o magistério 
na educação profissional técnica de nível médio. 
 
OBJETIVO: O objetivo da campanha é informar aos profissionais que possuem os saberes e as 
competências profissionais adquiridos ao longo da vida que existe um processo para que eles sejam 
certificados por meio de seus conhecimentos adquiridos ao longo do exercício de sua profissão. 
 
PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA 
 
SINOPSE DA AÇÃO: O Programa Educação e Família é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) 
com a finalidade de, no âmbito das escolas públicas de educação básica, fomentar e qualificar a 
participação da família na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no 
processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações que visam 
contribuir para esse futuro. O Programa possui interface com outras ações e programas voltados a 
educação básica com vistas à integração família-escola. 
 
OBJETIVO: O objetivo da campanha é orientar à comunidade escolar, principalmente a família, para 
conhecerem e participarem do Programa Educação e Família, bem como, buscar junto aos gestores 
escolares a sua implementação. 
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AVAMEC 
 
SINOPSE DA AÇÃO: O Ministério da Educação possui o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVAMEC, 
que foi desenvolvido em parceria com o laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais 
(LabTime) da Universidade Federal de Goiás. Este ambiente permite a criação e manutenção de diversos 
tipos de cursos. A finalidade é permitir que sejam disponibilizados cursos a distância, complementos para 
cursos presenciais ou qualquer outra forma de ensino ou apoio ao ensino. Esta plataforma pode ofertar 
cursos para aperfeiçoamento, capacitação, especialização, extensão e formação continuada de 
professores. 
 
OBJETIVO: O objetivo da campanha é divulgar o AVAMEC, valorizando os professores do país, através do 
incentivo e orientação aos professores para se capacitarem através do ambiente virtual e da informação 
sobre a disponibilização de cursos e materiais de apoio. 
 
PROGRAMAÇÃO DAS INSERÇÕES: Os spots deverão entrar no espaço destinado às mensagens de 
utilidade pública, relacionadas à melhoria da qualidade da educação brasileira, e de forma gratuita, 
conforme prevê o acordo do Convênio MEC/ABERT nº 01/2016, em vigor, aditado em 20/12/2016. A 
divulgação e programação das inserções são feitas de acordo com a disponibilidade de grade horária de 
cada emissora de rádio AM e FM. No entanto, conforme determina o Convênio, a seguinte reserva de 
espaço deve ser obedecida: 4 minutos diários - de segunda a sexta-feira, distribuídos homogeneamente 
ao longo da programação nacional diária, entre 6h e 24h, podendo ser composto por spots de 15, 30 e 60 
segundos; e 60 segundos diários - de segunda a sexta-feira, entre 7h e 12h, totalizando 5 minutos diários 
de veiculação. Quanto às demais emissoras parceiras do MEC podem veiculá-lo no espaço destinado a 
campanhas de utilidade pública. 
 
Todas as veiculações são realizadas gratuitamente pelo acordo MEC/ABERT. 
 
Desde já, agradecemos pela parceria. Informamos que quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser 
obtidos pelo e-mail: luciannaalmeida@mec.gov.br, tratar com Lucianna. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Soraya Maria de Miranda Lobo Mendes 
Gerente de Publicidade 

Assessoria de Comunicação Social 
Gabinete do Ministro/Ministério da Educação 


