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RESUMO 

Está atualmente em trâmite (aguardando sanção presidencial) o Projeto de Lei 

Complementar nº 134/2019 que visa disciplinar a Certificação de Entidade Beneficente de 

Assistência Social, conferindo às entidades certificadas o direito à fruição da imunidade às 

contribuições para a Seguridade Social. O PLP 134/2019 é de extrema relevância para as 

instituições sem fins lucrativos atuantes nos campos da educação, assistência social e saúde e 

pode impactar diretamente a forma de atuação das entidades e as políticas públicas setoriais. 

O presente artigo tem por objeto a análise dos impactos do referido PLP 134/2019 em 

relação às instituições de educação especificamente e seus efeitos nas políticas educacionais, 

em relação a 5 aspectos: (i) importância das instituições e sua articulação com as políticas já 

existentes; (ii) instituições contempladas com a Certificação; (iii) perfil dos alunos bolsistas; 

(iv) atendimento ao princípio da universalidade e (v) valorização de ações em tempo integral.   

Quanto ao primeiro aspecto, o Projeto de Lei consagra a atuação de instituições de 

ensino formal que concedam bolsas de estudo, fortalecendo políticas já existentes, a exemplo 

do Programa Universidade para Todos (PROUNI). Quanto ao segundo aspecto, o Projeto deixa 

de considerar formas de atuação relevantes para o desenvolvimento da educação no país, tais 

como ações de promoção da educação – o que implica no fato de que apenas 2% das entidades 

participantes do censo organizado pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas em 2020 

(CENSO GIFE 2020) tenham declarado ser portadoras da Certificação na área da educação. 

 No tocante ao terceiro aspecto, a Lei tem previsão interessante por privilegiar bolsistas 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas entende-se pela necessidade de que os 

critérios socioeconômicos sejam definidos regionalmente, considerando-se também critérios 

étnico-raciais, e outros que possam contribuir para instituições mais diversas e inclusivas. 

Assim, quanto aos aspectos terceiro e quarto, identifica-se que a Lei pode ser aprimorada para 

que seja mais propositiva quanto a ações de diversidade e inclusão, ainda que o PLP valorize 

bolsas de estudo concedidas para pessoas com deficiência. 

 Por fim, quanto ao último aspecto, é relevante mencionar que a Lei valoriza ações de 

tempo integral, em conformidade com as melhores práticas internacionais sobre a importância 

da jornada integral e com as experiências nacionais sobre o assunto.  

PALAVRAS CHAVE: Instituições de educação, Entidades beneficentes, PLP 134/2019 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Bill No. 134/2019 is currently awaiting presidential approval. The Bill aims to regulate 

the Certification of Beneficent Social Assistance Entities, by granting certified entities 

immunity from Social Security contributions. PLP 134/2019 is extremely important for non-

profit institutions operating in the fields of education, social assistance and health and can 

directly impact the way in which entities operate and sector specific public policy. 

The purpose of this article is to analyze the aforementioned PLP 134/2019 Bill in 

relation to educational institutions and its impact on educational policies, by focusing on the 

following 5 points of the Bill: (i) importance of institutions and their connection with existing 

policies; (ii) institutions covered by the Certification; (iii) profile of scholarship students; (iv) 

compliance with the principle of universality and (v) full school day. 

The first point, the Bill establishes the performance of formal education institutions that 

grant scholarships and strengthening existing policies, such as the University for All Program 

(PROUNI). The second point, the Bill fails to consider relevant actions for the development of 

education in the country, such as actions to promote education, what ultimately implies that 

only 2% of the entities participating in the census organized by the Group of Institutes, 

Foundations and Companies in 2020 (CENSO GIFE 2020) have declared to be holders of 

Certification in the area of education. 

Regarding the third point, the Bill has an interesting provision giving preference to 

scholarship holders in vulnerable socio-economic situations, (based on socioeconomic criteria 

to be defined regionally), ethnic-racial criteria and other considerations, that may contribute to 

more diverse and inclusive institutions. For the third and fourth points, the Bill can be improved 

to be more purposeful in terms of diversity and inclusion actions, even though the PLP values 

scholarships granted to people with disabilities. 

Finally, regarding the last point, it is important to mention that the Bill values full-time 

actions, in accordance with the best international practices on the importance of full school day 

and with national experiences on the subject. 

KEYWORDS: Educational Institutions, Charitable Entities, PLP 134/2019
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1. OBJETIVO 

O presente artigo tem por objetivo a análise dos impactos do Projeto de Lei 

Complementar nº 134/2019 para as instituições de educação e, consequentemente, para as 

políticas educacionais, indicando os principais aspectos positivos da proposta e eventuais 

pontos que podem ser objeto de aprimoramento futuro. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente artigo foi a metodologia analítica do Projeto de Lei 

Complementar nº 134/2019, que visa disciplinar a imunidade às contribuições para a 

Seguridade Social e a Certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social e aguarda 

sanção presidencial, a partir dos apontamentos realizados previamente pelo Supremo Tribunal 

Federal, pelo Ministério da Educação e pela Controladoria Geral da União, sobre a legislação 

até então vigente, suas falhas e oportunidades de aprimoramento. 

3. RESULTADO 

O resultado pretendido com o presente artigo consiste na indicação dos principais 

aspectos positivos do Projeto de Lei Complementar nº 134/2019, e seus potenciais impactos 

positivos no direcionamento da atuação das entidades beneficentes no campo educacional, bem 

como apontamentos quanto às oportunidades de aprimoramento do Projeto, a fim de subsidiar 

eventuais ações de advocacy. 

4. CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

O Projeto de Lei Complementar nº 134/2019, se sancionado na forma como analisado 

no presente artigo, não impactará de modo substancial a forma de atuação das entidades 

beneficentes de assistência social no campo da educação. Isso porque mantém a sistemática 

atualmente aplicável às referidas instituições, segundo a qual são reconhecidas como 

beneficentes apenas as instituições de ensino formal e a principal forma de demonstração de 

sua beneficência se dá por meio da concessão de bolsas de estudo a alunos com perfil 

socioeconômico específico (cuja renda familiar seja de até 1,5 salário mínimo per capita – para 

bolsas integrais – e 3 salários mínimos per capita –  para bolsas parciais).  
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5. RELEVÂNCIA / ORIGINALIDADE 

Considerando que o Projeto de Lei Complementar nº 134/2019 visa disciplinar a 

Certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social e que, apenas no campo da 

educação, segundo dados do Ministério da Educação de 20181, havia 927 entidades portadoras 

da referida Certificação, o tema se mostra relevante. Ademais, tendo em vista que se trata de 

Projeto de Lei que aguarda sanção presidencial, referida matéria ainda não foi objeto de estudos 

publicados, revelando a originalidade do presente.   

6. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO 

Com o artigo, espera-se contribuir para que os gestores públicos e atuantes com políticas 

públicas reconheçam a importância da Certificação como Entidade Beneficente de Assistência 

Social para as instituições de educação e sua influência sobre as definições quanto à forma de 

atuação de muitas dessas instituições; além do seu consequente impacto para as políticas 

educacionais.  

Assim, busca-se chamar atenção para o potencial que o texto do Projeto de Lei 

Complementar nº 134/2019 (e os ajustes apontados como recomendáveis) tem de interferir na 

forma como as entidades estruturam suas atividades, contribuindo para eventuais 

aprimoramentos na referida legislação. 

7. INTRODUÇÃO 

As entidades sem fins lucrativos que atuam de modo beneficente, visando à satisfação 

do interesse público, especialmente nas áreas de assistência social, educação e saúde 

desempenham relevante papel para a concretização de direitos sociais básicos no Brasil.  

Historicamente, tais entidades são contempladas com uma Certificação concedida pelo 

Governo Federal, cuja gênese pode ser atribuída à Lei nº 3.577/19592 (que, nos exatos termos 

de sua ementa, isentava da contribuição previdenciária “as entidades de fins filantrópicas 

reconhecidas como de utilidade pública, cujos diretores não recebam remuneração”); 

                                                             

1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU, Relatório de Avaliação: Certificação das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social 2018, Brasília/Distrito Federal, 2019, p.8. 

2 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l3577.htm>, acesso em 07 dez.2021. 
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atualmente regulamentada pela Lei nº 12.101/20093. Como reconheceu a própria Controladoria 

Geral da União, no âmbito da auditoria operacional que teve por objeto a Certificação concedida 

às instituições de educação4, esta é relevante instrumento da política pública de educação, veja-

se: 

O trabalho foi realizado por questões de materialidade, de relevância e de 

criticidade: acerca da materialidade, a RFB estimou que a renúncia CEBAS 

Educação atingirá o montante de R$ 6,37 bilhões em 2019, valor muito 

superior a outras políticas de financiamento da educação; quanto à 

relevância, destaca-se que essa política assume importante instrumento de 

inclusão social, diante da concessão de bolsas de estudo a estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica; por fim, quanto à criticidade, 

ressalta-se a natureza descentralizada da política pública, cuja 

implementação é feita por entidades beneficentes de difícil controle. 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2019, p.4) (grifo nosso) 

De fato, a Certificação tem extrema relevância para as organizações uma vez que 

disciplina a imunidade às contribuições para a Seguridade Social, prevista constitucionalmente:  

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais: 

[...] 

§ 7º. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades 

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em 

lei. (BRASIL, 1988) 

 

                                                             

3 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm>, acesso em 07 dez.2021.  

4 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU, Relatório de Avaliação: Certificação das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social 2018, Brasília/Distrito Federal, 2019, p.4. 
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Ocorre que a atual legislação que disciplina referida Certificação, Lei nº 12.101/2009, 

por ser Lei Ordinária e disciplinar a imunidade prevista na Constituição, teve sua 

constitucionalidade questionada por Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)5. 

Uma das mencionadas ações, a ADI 4480, foi interposta pela Confederação Nacional 

dos Estabelecimentos de Ensino (CONFEN), tendo por objeto especificamente a 

constitucionalidade das contrapartidas a serem cumpridas pelas entidades atuantes nos campos 

da educação e assistência social, sob a alegação de que a Lei nº 12.101/2009 dificulta o exercício 

do direito constitucional à imunidade e que os dispositivos questionados ofendem artigos e 

princípios da Constituição vigente, dentre os quais da igualdade, da isonomia, ordem 

econômica, legitimidade e devido processo legal (2010).  

No julgamento dessa ADI, o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou pela 

necessidade de regulamentação da matéria por Lei Complementar, em razão do disposto na 

Constituição Federal quanto à necessidade de que limitações ao poder de tributar – como é o 

caso – fossem reguladas por Lei Complementar6:  

Além de ser entidade beneficente de assistência social, a pessoa jurídica, 

para usufruir da imunidade, precisa atender a requisitos legais. Trata-se, 

portanto, de imunidade cujo exercício está sujeito a restrições legislativas. A 

parte final do artigo 195, § 7º autoriza o legislador a impor condições ao gozo, 

pelas entidades beneficentes de assistência social, do direito à imunidade. A 

questão controversa diz respeito à espécie legislativa credenciada pela 

Carta da República para estabelecer as exigências. [...] Cabe à lei ordinária 

apenas descrever pressupostos que não extrapolem os estabelecidos no Código 

Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado 

criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar. Caso 

isso ocorra, deve se proclamar a inconstitucionalidade formal. Ante o quadro, 

                                                             

5  Tratam-se das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4480 e nº 4491, cujas petições iniciais estão disponíveis 
em<https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoinci
dente=3979672>acesso em 02 dez 2021,  

<https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoinciden
te=4347847 > acesso em 02 dez 2021, respectivamente.  

6  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020, Disponível em 
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752454021> acesso em 02 dez 2021. 
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concluo pela necessidade de disciplina, total, por lei complementar. 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020, p.44) (grifo nosso) 

 

Assim, o STF declarou como inconstitucionais diversos dispositivos da Lei nº 

12.101/2009 7 , notadamente aqueles relativos a contrapartidas a serem cumpridas por 

instituições de educação e assistência social, determinando que a matéria fosse disciplinada por 

Lei Complementar – o que passou a mobilizar o Poder Legislativo. 

Como resultado, em 21/05/2019, foi apresentado o Projeto de Lei Complementar 

134/2019 (PLP 134/2019 ou Projeto ou nova Lei), de autoria do Deputado Alcibio Mesquita 

Bibo Nunes (Bibo Nunes) do Partido Social Liberal/RS. O Projeto já foi aprovado nas 2 casas 

legislativas e atualmente aguarda sanção presidencial.  

O presente artigo tem por objeto de análise o mencionado PLP 134/2019, 

especificamente seus dispositivos aplicáveis às instituições de educação, e seus principais 

aspectos positivos e pontos que podem ser objeto de aprimoramento. 

8. PLP 134/2019 

8.1.EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: A IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES 

BENEFICENTES E SUA ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

O PLP em sua versão atual (remetida à Sanção Presidencial, em 26/11/2021) conta com 

a seguinte ementa:  

Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os 

procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de 

que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera as Leis nºs 5.172, 

de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e 9.532, de 10 de 

dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e 

dispositivos das Leis nºs 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.249, de 11 de 

junho de 2010; e dá outras providências.(2019, p.1) 

                                                             

7 Os dispositivos da Lei nº 12.101/2009 declarados inconstitucionais pelo STF foram: artigo 13, 14, 18, 31 e 32. 



10 

 

 

 

Como Justificativa para sua propositura, o texto destaca “o papel importante das 

instituições sem fins lucrativos que se ocupam da execução de políticas sociais do Estado no 

âmbito das políticas públicas” e apresenta dados da pesquisa sobre a Importância do Setor 

Filantrópico, realizada pela DOM Strategy Partner, intitulada “FONIF – A contrapartida do 

setor filantrópico para o Brasil”8 , dentre os quais se destacam os seguintes referentes às 

instituições de educação formal:  

[...] Na educação: 2,2 milhões de alunos e 600 mil bolsas de estudo em 

instituições de Educação. A cada R$ 100,00 (cem reais) de imunidade, há 

ainda contrapartida de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais), ou seja, R$ 

486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais) de benefício à população. Da 

educação básica à superior, o setor filantrópico atende mais de 2 milhões de 

alunos. Definitivamente um setor fundamental para o Brasil, sem contar a 

qualidade do ensino oferecido, reconhecido pelos mais rigorosos rankings e 

avaliações do País, como o ENEM e a CAPES. 

[...] 

Educação: 31,9% (trinta e um vírgula nove por cento) dos alunos matriculados 

em instituições filantrópicas do ensino superior são bolsistas. (2019, p. 29) 

 

Ainda, a Justificação revela que o PLP 134/2019 de alguma forma pretende aproveitar 

o conhecimento de que já dispõe o Ministério da Educação (MEC) sobre bolsas de estudo 

concedidas pelas instituições de educação, de forma geral, confira-se: 

O Ministério da Educação, após a criação do censo realizado anualmente pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) e do 26 Programa Universidade para Todos (PROUNI), dispõe de 

informações acerca dos alunos bolsistas das entidades educacionais e 

especialmente de suas condições socioeconômicas, o que lhe permite verificar 

com mais segurança o percentual de bolsas concedidas e a situação financeira 

                                                             

8 Disponível em <https://fonif.org.br/noticias/fonif-lanca-pesquisa-setor-filantropico-brasil/> acesso em 26 nov.2021 
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dos bolsistas. Valoriza-se para a concessão de bolsa de estudo a análise do 

profissional do Serviço Social, devidamente registrado em seu órgão de classe, 

de aspectos de natureza social do beneficiário e/ou sua família, quando 

consubstanciado em relatório comprobatório e assinado. (2019, p.25 e 26) 

 

De fato, é importante que a participação e contribuição das entidades beneficentes se dê 

de modo articulado com as políticas pública, sendo benéfico que o Ministério da Educação 

aplique de forma integrada o conhecimento já adquirido sobre as bolsas de estudos e alunos 

bolsistas, especialmente por se tratar de importante instrumento para ampliação do acesso à 

educação – que tem apresentado resultados profícuos. Ainda, vale destacar a importância da 

concessão de bolsas de estudos a alunos com perfil socioeconômico pré-estabelecido, dado que 

a taxa de atendimento escolar guarda relação com o nível de renda familiar: 

Em primeiro lugar, vale destacar o grande salto que a taxa de atendimento 

apresentou nas últimas décadas, saindo de 48,0% em 1970 para 96,4% em 

2017. Esse é um importante avanço que precisa ser reconhecido ao analisar o 

contexto educacional brasileiro. No entanto, é fundamental assumir que a 

questão do acesso à escola ainda não foi totalmente superada, uma vez que o 

País tem 1,5 milhão de crianças e jovens em idade escolar fora dela. Para além 

de termos na pré-escola 7% das crianças de 4 a 5 anos que ainda não têm 

acesso à educação, percebe-se que o desafio está principalmente concentrado 

no ensino médio, no qual essa taxa é de 9,2%. Nesse sentido, é importante 

também observar que a taxa de atendimento escolar (96,4% em 2017) ainda é 

relativamente desigual entre níveis de renda familiar. Enquanto entre os 25% 

mais ricos da população há apenas 1,0% de crianças e jovens em idade escolar 

fora da escola, esse indicador é de 4,6% quando consideramos o quartil mais 

pobre da população9. (2019, p.19) 

 

                                                             

9( 2018) EDUCAÇÃO JÁ: Uma proposta suprapartidária de estratégia para a educação básica brasileira e prioridades para 
2019-2022, Todos pela Educação, 3ª ed. p.19. 
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De todo modo, há outros enfoques importantes para o desenvolvimento das políticas 

públicas na área da educação que deixaram de ser contemplados no PLP 134/2019, a começar 

pelo restrito rol de entidades cujas atividades são passíveis de reconhecimento para fins de 

CEBAS, como se verá a seguir.  

8.2.INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTEMPLADAS COM A CERTIFICAÇÃO 

O PLP estabelece que poderão fazer jus à Certificação “as entidades com atuação na 

área da educação cujas atividades sejam de oferta da educação básica, superior ou ambas”10, 

sendo que a principal forma de demonstração da sua atuação beneficente se dá pela concessão 

de bolsas de estudos em cursos de educação formal, em proporção aos alunos pagantes da 

instituição.  

 A Justificativa do Projeto indica a intencionalidade de fomentar a concessão de bolsas 

e consequentemente ampliar o acesso à educação: 

Na área da educação para fazer jus ao exercício da imunidade, a entidade de 

educação deve atuar, diretamente ou por meio de instituições de ensino 

mantidas (filiais), na oferta da educação básica regular e presencial, na oferta 

da educação profissional e/ou na oferta da educação superior, que atenda ao 

princípio da universalidade do atendimento, selecionando os bolsistas e 

beneficiários de demais benefícios pelo perfil socioeconômico. O referido 

projeto reconhece o trabalho das entidades com a concessão de bolsas de 

estudo e considera, para fins de aferição do cumprimento o volume de bolsas 

de estudo concedidas, que deve, no mínimo, atender aos parâmetros 

estabelecidos. (2019, p.27) 

 

Ainda, de acordo com o Parecer da relatora da Comissão de Educação Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende: 

                                                             

10 PLP 134/2019, Art. 23. Para fazer jus ao exercício da imunidade, a entidade com atuação na área da educação que 
diretamente ou por meio de instituições de ensino mantidas, atue na oferta da educação básica regular, educação profissional 
e/ou educação superior deve atender ao disposto nesta Seção e na legislação aplicável. 
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Registre-se que o Cebas-Educação, no atual cenário das políticas 

educacionais, contribui de maneira efetiva para o processo de inclusão social 

no país, constituindo-se em política pública de fomento ao acesso dos 

estudantes à escola, a partir da garantia de oferta de bolsas integrais ou parciais 

aos estudantes da educação básica e da educação superior. É fundamental 

preservar a atuação dessas instituições, bem como dar transparência sobre seus 

resultados. (2021, p. 42) 

 

Não obstante a relevância da concessão de bolsas, vale mencionar que o texto replica 

falha da legislação anterior e trata a educação de forma restrita, sem considerar o próprio de 

educação previsto na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)11, segundo 

o qual “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (artigo 1º). 

Nesse sentido, a nova Lei deixa de contemplar instituições que atuam com formação de 

professores, fortalecimento da gestão pública, promoção da educação e/ou outras atividades de 

educação não formal, também relevantes para o desenvolvimento da educação no país.  

Não é à toa que o censo realizado pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

(CENSO GIFE 2020)12 identificou que apenas 2% das instituições respondentes são portadoras 

da Certificação na área da educação, comprovando que grandes instituições sem fins lucrativos 

que atuam no campo da educação, incluindo as que atuam de modo integralmente gratuito, as 

que atuam em parceria com a rede pública para o fortalecimento de sua gestão e governança, 

não têm suas atividades reconhecidas para fins de Certificação. 

                                                             

11  BRASIL, Lei nº 9.434/1996, de 20 de dezembro de 1996, Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>, acesso em 07 dez.2021. 

12  GIFE, 2021, Disponível em <https://mosaico.gife.org.br/censo-gife/temas/tipos-de-investidores-sociais-e-ambiente-de-
atuacao/56-universo-pesquisado-e-perfil-das-organizacoes>, acesso em 07 dez 2021. 
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Tais instituições já têm relevância no cenário nacional e poderiam ser verdadeiras 

aliadas do poder público no desenvolvimento das políticas educacionais, recebendo como 

estímulo a Certificação e o consequente direito à fruição da imunidade constitucional.  

A propósito dos inúmeros desafios da educação contemporânea, tomemos como 

exemplo a formação de professores, um dos maiores gargalos para o desenvolvimento da 

educação no país, para o qual a colaboração das entidades do terceiro setor seria proveitosa, 

especialmente considerando a alta taxa de alunos de licenciatura no ensino privado: 

Fortalecer a regulação das IES privadas, estabelecendo com elas formas de 

parceria orientadas por objetivos e metas da política de formação de 

professores. Trata-se de uma ação prioritária, uma vez que a maioria dos 

alunos de pedagogia no Brasil e cerca da metade dos alunos de licenciatura 

estão no ensino privado. Nesse processo, as universidades e entidades do 

terceiro setor podem ajudar tecnicamente13. (ABRUCIO, 2016, p.71 e 72) 

 

É digno de nota que a versão originalmente apresentada do PLP 134/2019 previa a 

possibilidade de reconhecimento de ações em prol da valorização de professores também como 

beneficentes:  

Art. 34. Será admitido o reconhecimento e o exercício da imunidade de 

entidade que atua na valorização dos profissionais da educação, com a 

capacitação do corpo docente e/ou direção, desde que comprovem a 

aplicação de parte de seus recursos tendo como parâmetro, no mínimo, 90% 

(noventa por cento) do benefício constitucional previsto em termos de 

imunidade referente as contribuições para a seguridade social em ações de 

gratuidade na referida capacitação.  

Parágrafo único. A aplicação do percentual mínimo será verificada por meio 

das demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas. (2019, p.15) 

(grifo nosso) 

                                                             

13 ABRUCIO, F.L. (2016). Formação de Professores no Brasil: diagnóstico, agenda de políticas e estratégias para a mudança, 
Moderna, São Paulo. p.71 e 72. 
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A Justificativa dessa versão reconhecia a importância do tema nos seguintes termos: 

Por fim, necessário admitir-se o reconhecimento e exercício da imunidade de 

entidade que atua na valorização dos profissionais da educação com a 

capacitação do corpo docente e/ou direção, pois atuam indiretamente na 

melhoria da qualidade do ensino, o que é bom para a população e para nosso 

país e precisa ser valorizado. (2019, p.28) 

 

O dispositivo, no entanto, foi retirado em razão da manifestação contrária emitida no 

Parecer da Comissão de Educação. Segundo a Comissão, as ações de formação continuada e 

capacitação de professores devem acontecer de forma mais articulada para surtir melhores 

efeitos e realiza-las por meio das entidades – de forma pulverizada - não seria o mais eficaz:  

Em relação a esta última inovação legal, cabem algumas considerações de 

mérito para subsidiar a reflexão da Comissão de Educação. Um diagnóstico 

recorrente entre os especialistas em educação é o de que as ações de 

formação continuada e capacitação dos profissionais do magistério são 

fragmentadas, dispersas, pouco articuladas com as demandas de sala de 

aula e com os projetos políticos pedagógicos dos estabelecimentos de 

ensino. Desde a sanção da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, muitos recursos já foram investidos nas ações de formação 

continuada e capacitação. No entanto, resultaram, em geral, em baixíssimo 

impacto em termos de mudanças de práticas dos profissionais e, como 

decorrência, em pouco acréscimo de efetividade do sistema educacional 

brasileiro. Pulverizar as ações de formação continuada e capacitação dos 

profissionais do magistério entre entidades certificadas com Cebas não 

parece ser o melhor caminho para aperfeiçoar esse espectro das políticas 

educacionais. Face a essas ponderações, nossa proposta é a supressão do art. 

34. (2021, p 32) (grifo nosso) 

 

Como consequência, as versões subsequentes já não mais contemplaram tal previsão. 
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Visando seu aprimoramento, o texto poderia prever, de modo semelhante ao previsto 

para a área da saúde, que entidades atuantes na promoção da educação também poderiam 

pleitear pela Certificação. No caso da saúde, a legislação exemplifica o que pode ser entendido 

por promoção da saúde, norteando as ações das entidades e dando contornos sobre o que é 

relevante para a política pública setorial, veja-se: 

§ 2º Para efeito do disposto no caput deste artigo, são consideradas ações e 
serviços de promoção da saúde as atividades direcionadas para a redução de 
risco à saúde, desenvolvidas em áreas como: 

I - nutrição e alimentação saudável; 

II - prática corporal ou atividade física; 

III - prevenção e controle do tabagismo; 

IV - prevenção ao câncer; 

V - prevenção ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) e às hepatites 
virais; 

VI - prevenção e controle da dengue; 

VII - prevenção à malária; 

VIII - ações de promoção à saúde relacionadas à tuberculose e à hanseníase; 

IX - redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e 
de outras drogas; 

X - redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; 

XI - redução da morbimortalidade nos diversos ciclos de vida; 

XII - prevenção da violência; 

XIII - outras que venham a ser definidas em regulamento. (2019, p.18) 

 

No caso da educação, poderiam ser previstas ações de promoção da educação que 

contribuíssem com as Metas e Estratégias previstas no Plano Nacional de Educação (PNE), tais 

como:  (i) erradicação do analfabetismo; (ii) aumento da taxa de atendimento escolar no ensino 

médio (iii) diminuição da evasão escolar; (iv) formação de professores e capacitação de 

gestores; (v) valorização dos profissionais da educação e profissionalização da carreira.  
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Assim, a legislação poderia ser aprimorada a fim de contemplar e estimular entidades 

sem fins lucrativos dedicadas a ações essenciais para o desenvolvimento do cenário educacional 

brasileiro, para além das instituições de educação formal já reconhecidas como beneficentes. 

8.3.PERFIL DOS ALUNOS BOLSISTAS 

A nova Lei mantém os termos da legislação anterior quanto ao perfil socioeconômico 

dos alunos a serem contemplados com bolsas de estudos pelas entidades beneficentes: 1,5 

salário mínimo para bolsas integrais e 3 salários para bolsas parciais. Com tímida inovação em 

relação à sistemática anterior, a nova Lei admite “a majoração em até 20% (vinte por cento) do 

teto estabelecido, ao se considerar aspectos de natureza social do beneficiário, de sua família 

ou de ambos”14.  

Ocorre que, em linhas gerais, referido critério já era alvo de críticas, quando da vigência 

da Lei nº 12.101/2009. Na visão da CGU, a métrica seria elevada para considerar o aluno 

vulnerável socioeconomicamente, dada a realidade brasileira: 

Outro ponto que deve ser considerado é o limite de renda que a lei determina 

para fins de elegibilidade da CEBAS Educação, renda familiar per capita de 

1,5 salários mínimos para bolsas integrais e de 3 salários mínimos para bolsas 

parciais de 50%. Destarte, com base no salário mínimo de 2019 – R$ 998,00 

–, o limite de elegibilidade por pessoa é de R$ 2.994,00 (R$ 998 * 3 salários 

mínimos per capita), valor maior que a renda média mensal do brasileiro, de 

R$ 1.373,0017. Uma família de três membros, por exemplo, poderá ser 

beneficiada, ainda que sua renda familiar seja de R$ 8.982,00 (R$ 998 * 3 

salários mínimos per capita * 3 membros). Dada a realidade socioeconômica 

do país, esse patamar não representa a parcela da população de maior 

vulnerabilidade15. (CGU, 2018, p.20)  

                                                             

14 PLP, 134/2019. Art. 19, § 2º. Para fins de concessão da bolsa de estudos integral, admite-se a majoração em até 10% (dez 

por cento) do teto estabelecido, ao se considerar aspectos de natureza social do beneficiário, de sua família ou de ambos, quando 

consubstanciado em relatório comprobatório devidamente assinado por Assistente Social, registrado em seu órgão de classe. 

15 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU, Relatório de Avaliação: Certificação das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social 2018, Brasília/Distrito Federal, 2019, p.20. 
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No presente artigo, o que se defende é que o critério de vulnerabilidade deveria 

considerar as diferenças regionais do país, uma vez que não parece razoável considerar a 

vulnerabilidade apenas em termos numéricos. A definição do que é considerado aluno 

vulnerável socioeconomicamente poderia se dar a partir de censos ou outros mapeamentos 

realizados pelo governo federal, que pudessem dar subsídios para identificar com mais precisão 

e adequação o público a ser contemplados com as bolsas de estudo, sempre visando a ampliação 

do acesso e a efetiva inclusão social.  

Visando a inclusão social, o que a Lei faz (replicando o já existente na sistemática 

anterior) é valorizar a concessão de bolsas de estudos para pessoas com deficiência, 

estabelecendo que “cada bolsa de estudo integral concedida a aluno com deficiência, assim 

declarado ao Censo da Educação Básica, equivalerá a 1,2 (um inteiro e dois décimos) do valor 

da bolsa de estudo integral”16. De fato, tal medida é de extrema relevância, a fim de que as 

instituições sejam cada vez mais inclusivas e diversas, uma vez que a inclusão de pessoas com 

deficiência e a acessibilidade ainda são desafios da educação no cenário brasileiro: 

Ainda em relação à questão do acesso, percebe-se que a escola brasileira está 

longe de ser verdadeiramente inclusiva e acessível a todo estudante. Destaca-

se aqui a situação das crianças e jovens com deficiências, uma vez que a visão 

fragmentada de diferenciação entre educação comum e educação especial não 

tem contribuído para a estruturação da educação na perspectiva da inclusão 

com o atendimento às especificidades. Inclusive, um dos grandes desafios 

ainda presentes, por exemplo, é conseguir mensurar quantas crianças e 

adolescentes de 4 a 17 anos efetivamente se configuram como público-alvo 

da educação especial hoje e, principalmente, quantas ainda estão fora da 

escola17. (2018) 

                                                             

16 PLP nº 134/2019, Art. 20, §3º. Para fins de cumprimento das proporções de que tratam o caput e o § 1º deste artigo:  

I - cada bolsa de estudo integral concedida a aluno com deficiência, assim declarado ao Censo Escolar da Educação Básica, 
equivalerá a 1,2 (um inteiro e dois décimos) do valor da bolsa de estudo integral.  

17 (2018) EDUCAÇÃO JÁ: Uma proposta suprapartidária de estratégia para a educação básica brasileira e prioridades para 
2019-2022, Todos pela Educação, 3ª ed. p.19 e 20. 
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Sobre o tema, ainda vale pontuar que fora apresentada Emenda nº 03 ao PLP que 

propunha acrescentar dispositivo que exigia expressamente das instituições de ensino 

“demonstrar cumprimento do disposto na legislação relativa à pessoa com deficiência, à 

acessibilidade e ao combate às múltiplas e interseccionais formas de discriminação” – 

lamentavelmente não acolhida. 

No presente artigo entende-se que referido texto enriqueceria e muito a nova Lei, 

devendo ser pleiteada sua inclusão, não só para a área da educação, mas também para as áreas 

da saúde e assistência social.  

Considerando-se as enormes desigualdades brasileiras, a Lei poderia ser mais 

propositiva em relação a ações afirmativas que visassem a diminuição das barreiras de acesso 

a parte da população, como será explorado adiante no tópico a seguir. 

8.4.ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE  

O princípio da universalidade de atendimento é expressamente exigido das entidades 

beneficentes (nas 3 áreas de atuação: educação, assistência social e saúde), às quais é “vedado 

dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados ou categoria profissional” 18 . 

Especificamente em relação às instituições de educação, o princípio é detalhado, consignando 

a Lei que a organização não pode incorrer em qualquer forma de diferenciação, tampouco 

utilizar critérios étnicos, com exceção ao disposto na chamada Lei de Cotas, Lei nº 12.711/2012: 

§ 2º Para os fins desta Lei Complementar, o atendimento ao princípio da 

universalidade na área da educação pressupõe a seleção de bolsistas segundo 

o perfil socioeconômico, sem qualquer forma de discriminação, segregação 

ou diferenciação, vedada a utilização de critérios étnicos, religiosos, 

corporativos, políticos ou quaisquer outros que afrontem esse perfil, 

ressalvados os estabelecidos na legislação vigente, em especial na Lei nº 

12.711, de 29 de agosto de 2012. (2019, p.15) 

 

                                                             

18 PLP nº 134/2019, Art. 5º. As entidades beneficentes deverão obedecer ao princípio da universalidade do atendimento, 
vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados ou categoria profissional. 
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Nesse sentido, a Lei admite apenas a adoção de cotas pelas instituições de ensino 

federais. Quanto às demais instituições, a Lei não traz previsão expressa, abrindo margem para 

o entendimento prejudicial de que qualquer sistema de cotas e/ou seleção de bolsistas por 

critérios étnico raciais, entre outros, estariam vedados. 

Registre-se que referida previsão já constava nos normativos anteriormente vigentes 

(especificamente na Portaria MEC nº 15/2017, que regulamentava os procedimentos previstos 

na Lei nº 12.101/200919), sendo que o PLP perdeu também essa oportunidade de inovar, 

fomentando boas práticas. 

Como bem pontuou Vanessa de Faria Gonçalves da Silva, em ensaio publicado na 

Revista Ensaios e Pesquisa em Educação e Cultura20: 

O Plano Nacional de Educação na meta 8 orienta a justa busca por 

igualdade na escolaridade entre negros e não negros assim como a meta 

12 que inclusive autoriza a adoção de políticas afirmativas não são seguidos 

pelo Mec para nosso espanto pois o Ministério recentemente editou uma 

instrução normativa nº 15 vedando qualquer outra forma de análise para 

concessão [...] 

O silenciamento nesta política inclusiva estudantil contraria as 

orientações constantes em diversas normas como previsto no Estatuto da 

igualdade racial Lei 12.188 [...] 

Seguindo esta e todas as linhas de inclusão/compensação devido aos 

beneficiários das cotas constatamos que inexiste motivos para aceitar a 

previsão imposta na Instrução Normativa do MEC nº 15 vejamos: PN 

15/MEC- Art. 5º, § 2º - Para os fins desta Portaria Normativa, o atendimento 

ao princípio da universalidade pressupõe a seleção de bolsistas e demais 

beneficiários segundo o critério socioeconômico definido na Lei nº 12.101, de 

2009, sem qualquer forma de discriminação, segregação ou diferenciação, 

                                                             

19 Portaria Normativa MEC nº 15/2017, Art. 5º, § 2º. Para os fins desta Portaria Normativa, o atendimento ao princípio da 
universalidade pressupõe a seleção de bolsistas e demais beneficiários segundo o critério socioeconômico definido na Lei 
no12.101, de 2009, sem qualquer forma de discriminação, segregação ou diferenciação, vedada a utilização de critérios étnicos, 
religiosos, corporativos, políticos, ou quaisquer outros que afrontem esse princípio. 

20 SILVA, Vanessa de Faria Gonçalves, “Ausência De Ação Afirmativa Na Educação Privada Brasileira Em Instituições Sem 
Fins Lucrativos Que Obrigatoriamente Fornecem Bolsa De Estudos Integrais E Parciais Regulamentada Na Lei Nº 12.101/2009 
– Cebas, Implementação De Cotas Raciais”, Revista Ensaios e Pesquisa em Educação e Cultura 2018.1, Vol.4, p.4. 
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vedada a utilização de critérios étnicos, religiosos, corporativos, políticos, ou 

quaisquer outros que afrontem esse princípio [...] (grifo nosso) 

 

De fato, a adoção de critérios de diversidade pelas instituições na busca da equidade 

de gênero e raça na seleção dos candidatos bolsistas é instrumento para concretizar metas do 

Plano Nacional de Educação, como igualdade de oportunidades e inclusão, a exemplo da 

Meta 8 e Estratégia 12.5 do Plano, dentre outros: 

META 8 Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte 

e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 

último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região 

de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 

pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

[...] 

ESTRATÉGIA 12.5 Ampliar as políticas de inclusão e de assistência 

estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de 

instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de 

Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho 

de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-

raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de 

estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. 

 

Nesse contexto, defende-se a importância da inclusão de exigência de atendimento a 

critérios de diversidade pelas entidades beneficentes, não só as atuantes no campo da educação, 

mas nas 3 áreas de atuação. 

8.5.VALORIZAÇÃO DE AÇÕES EM TEMPO INTEGRAL 

O PLP traz previsões importantes quanto à valorização do desenvolvimento de ações 

em tempo integral. A primeira delas diz respeito à bolsa de estudo concedida a aluno 
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matriculado na educação básica em tempo integral que “equivalerá a 1,4 (um inteiro e quatro 

décimos) do valor da bolsa de estudo integral”21. 

 Assim, o PLP incentiva que as instituições primem pela concessão de bolsas a alunos 

de turmas integrais, cujo benefício no processo de aprendizagem é inegável. 

 O segundo momento diz respeito à possibilidade de instituições complementarem as 

bolsas a serem concedidas, para demonstração de sua atuação beneficente no percentual exigido 

pela nova Lei, com ações voltadas à educação em tempo integral para alunos da educação básica 

da rede pública, confira-se: 

§ 3º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se benefícios aqueles 

providos pela entidade a beneficiários cuja renda familiar bruta mensal per 

capita 

esteja enquadrada nos limites dos incisos I e II do § 1º deste artigo, que 

tenham por objetivo promover ao estudante o acesso, a permanência, a 

aprendizagem e a conclusão do curso na instituição de ensino e estejam 

explicitamente orientados para o alcance das metas e estratégias do Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

§ 4º Os benefícios de que trata o § 3º deste artigo são tipificados em: [...] 

III – tipo 3: projetos e atividades de educação em tempo integral 

destinados à ampliação da jornada escolar dos alunos da educação básica 

matriculados em escolas públicas que apresentam Índice de Nível 

Socioeconômico baixo estabelecido nos termos da legislação em vigor. 

§ 7º Os projetos e atividades de educação em tempo integral deverão: 

I - estar integrados ao projeto pedagógico da escola pública parceira; 

II - assegurar a complementação da carga horária da escola pública parceira 

em, no mínimo, 10 (dez) horas semanais; e 

                                                             

21 Art. 20, § 3º, II – cada bolsa de estudo integral concedida a aluno matriculado na educação básica em tempo integral 
equivalerá a 1,4 (um inteiro e quatro décimos) do valor da bolsa de estudo integral. 
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III – estar relacionados aos componentes da grade curricular da escola pública 

parceira. 

§ 7º Considera-se educação básica em tempo integral a jornada escolar 

com duração igual ou superior a 7 (sete) horas diárias, durante todo o 

período letivo, e compreende tanto o tempo em que o aluno permanece na 

escola como aquele em que exerce atividades escolares em outros espaços 

educacionais, conforme definido pelo Ministério da Educação. (2019, p.17 e 

18) (grifo nosso) 

A previsão pode ter impactos relevantes dada importância da escola em tempo integral 

no desenvolvimento dos alunos e consequente formação dos cidadãos. 

É interessante destacar que a Comissão de Educação havia proposto a inclusão de 

exigência de que a escola pública a ser beneficiada com as ações das entidades beneficentes 

apresentasse desempenho inferior à meta projetada pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB)22, o que foi suprimido na tramitação do PLP, mantendo-se apenas o 

critério de índice socioeconômico baixo. 

De todo modo, as previsões são interessantes e podem resultar em avanços no contexto 

brasileiro, visto que um dos principais desafios da escola brasileira está relacionado ao tempo 

da jornada escolar: 

Outro ponto importante relacionado ao desafio da estrutura de funcionamento 

da escola brasileira está no tempo efetivo de duração da jornada escolar, uma 

vez que o número de horas-aula é uma das variáveis que mais afeta o 

desempenho dos alunos. Com uma média de 5 horas/dia8, a jornada escolar 

brasileira ainda é inferior às 6 - 7 horas/dia praticadas por países com sistemas 

de alto desempenho educacional. E ainda que na última década o País tenha 

se despertado para a necessidade de fazer avançar políticas de ampliação da 

jornada escolar, parte significativa dessa expansão deu-se pelo modelo de 

                                                             

22 No substitutivo proposto pela Comissão de Educação,  o art. 19, § 4º, inciso III tinha a seguinte redação: III - tipo 3: projetos 
e atividades de educação em tempo integral destinados à ampliação da jornada escolar dos alunos da educação básica 
matriculados em escolas públicas que apresentam Índice de Nível Socioeconômico baixo ou muito baixo segundo a 
classificação do Inep e que, cumulativamente, apresentem desempenho inferior à meta projetada pelo Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
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turno-contraturno, um caminho que, dependendo de seu desenho, pode não se 

mostrar efetivo para a melhoria do desempenho dos alunos120. No entanto, é 

preciso destacar que algumas redes no Brasil têm avançado com sólidas 

propostas de escolas em modelo de tempo integral (modelos têm variado de 7 

a 9 horas), partindo da compreensão de que o adicional de horas se torna mais 

efetivo se pensado como uma forma de viabilizar uma escola à altura dos 

desafios de defasagem e do nível socioeconômico dos alunos, além das 

demandas do mundo contemporâneo e do desenvolvimento integral. O 

aumento da jornada escolar, se planejado e estruturado cuidadosamente, pode 

gerar resultados relevantes. Em outras palavras, é fundamental que se lide com 

tempo adicional como elemento viabilizador de uma nova proposta de escola 

e não apenas “mais tempo do mesmo”. Ademais, o modelo de escola em 

tempo integral permite que se avance no sentido de assegurar a dedicação 

exclusiva do professor a uma única escola, aspecto já mencionado como 

crucial para melhorar as condições de trabalho dos docentes23. (2018, p. 53) 

 

Nesse contexto, a manutenção de previsões de valorização das ações das instituições em 

prol da jornada integral é positiva, sendo que a jornada integral deve ser cada vez mais 

fomentada e priorizada pelas entidades.  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Certificação concedida pelo Governo Federal às entidades beneficentes de assistência 

social, conhecida como CEBAS, é importante instrumento de reconhecimento e fomento das 

ações desempenhadas pelas instituições sem fins lucrativos nos campos da educação, 

assistência social e saúde. Atualmente, referida Certificação é disciplinada pela Lei nº 

12.101/2009, cujos dispositivos já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 

Federal por questões formais, em razão de ser uma lei ordinária. 

                                                             

23 (2018) EDUCAÇÃO JÁ: Uma proposta suprapartidária de estratégia para a educação básica brasileira e prioridades para 
2019-2022, Todos pela Educação, 3ª ed. p.53.  
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Como consequência, está em trâmite legislativo aguardando apenas sanção presidencial 

o Projeto de Lei Complementar nº 134/2019 que busca regulamentar a matéria na forma 

adequada, segundo a Constituição Federal, ou seja, via Lei Complementar.  

Referido Projeto tem significativo impacto para as instituições de educação e, 

consequentemente, para as políticas educacionais, dada a relevância que as entidades 

beneficentes educacionais exercem no cenário da educação brasileira, desde sua origem 

histórica com as instituições confessionais e comunitárias. 

Como pontos positivos do PLP 134/2019, destacam-se (i) a exigência de que as 

instituições de educação formal concedam bolsas de estudo (na proporção de uma bolsa integral 

a cada 5 alunos pagantes) para serem reconhecidas como beneficentes, fomentando a ampliação 

do acesso à educação; (ii) a necessidade de que os alunos bolsistas sejam socioeconomicamente 

vulneráveis, garantindo a inclusão de alunos de menor renda, de forma articulada com outras 

políticas públicas, tais como o Programa Universidade para Todos (PROUNI); (iii) valorização 

das bolsas concedidas a pessoas com deficiência, por meio da contabilização de forma 

diferenciada (equivalendo a 1,2 bolsa) (iv) a valorização de ações em tempo integral, por meio 

da contabilização de bolsas de estudos para jornadas em tempo integral de forma diferenciada 

(equivalendo a 1,4 bolsa) e pela possibilidade de que as entidades complementem as bolsas a 

serem concedidas com atividades destinadas a alunos da rede pública de tempo integral.  

Como oportunidades de aprimoramento, o PLP poderia: (i) contemplar entidades 

educacionais que não atuam na educação formal, mas exercem contribuições relevantes para a 

educação brasileira, tais como as que atuam com formação de professores, fortalecimento da 

gestão e rede pública, valorização da carreira docente, entre outras formas de promoção da 

educação; (ii) estabelecer que a definição do perfil socioeconômico dos alunos bolsistas pode 

se dar a partir de critérios regionais mapeados pelo governo federal, adequando-se às diferentes 

realidades locais; (iii) incluir critérios de diversidade para o atendimento a ser concedido pelas 

instituições, visando a efetiva inclusão social, de gênero, e racial. 
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