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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PNLD 2015 – ENSINO MÉDIO  
SUMÁRIO EXECUTIVO 

ANEXO I 
 

 

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, considerando as possibilidades de transformação inerentes 
às novas tecnologias digitais no mercado de livros e a necessidade de integração curricular nas 
diversas áreas do conhecimento do ensino médio, apresenta o Sumário Executivo das 
inovações constantes no Edital de Convocação para o processo de Inscrição e Avaliação de 
Obras Didáticas para o Programa Nacional de Livros Didáticos – PNLD 2015. 

Livros digitais 

Inscrição de coleções compostas por livro impresso e livro digital para acesso de alunos e 
professores em domínios das editoras por plataformas múltiplas e equipamentos variados.  

As obras didáticas deverão ser inscritas em um dos seguintes tipos de composição: Tipo 1: 
Livros Digitais e Livros Impressos e Tipo 2: Livros Impressos e PDF. 

O livro digital deve trazer o mesmo conteúdo do livro impresso integrados a objetos 
educacionais digitais clicáveis na própria página. Os objetos educacionais digitais poderão ser 
apresentados em mais de um livro. 

Os conteúdos e atividades do livro impresso devem permitir a efetivação autônoma e suficiente 
da proposta didático-pedagógica da obra, independentemente do livro digital. 

O controle de acesso e a segurança ficam sob responsabilidade de cada editora, que poderá 
desenvolver formatos específicos desde que sejam cumpridas as exigências de padronização a 
serem especificadas no edital. Os livros digitais poderão ser acessados em tablets ou outros 
dispositivos. 

Os livros digitais adquiridos deverão ser disponibilizados aos alunos e professores no domínio 
virtual da própria editora, permanecendo disponíveis até no mínimo 28.02.2018. Os alunos e 
professores que receberem login e senha de acesso deverão ter livre acesso ao livro digital 
durante o período estipulado. 

O direito de acesso ao livro digital será fornecido e controlado de forma individualizada por livro 
e pelo editor. Cada aluno e professor terão o direito de acesso ao livro digital correspondente 
ao livro impresso, segundo as escolhas de sua escola.  

A hospedagem, a manutenção e a administração desses endereços e arquivos serão de inteira 
responsabilidade do editor, sem ônus adicional para o Ministério da Educação. 

Na composição do Tipo 2 o editor deverá fornecer uma cópia em PDF de cada obra, com taxa 
de resolução de 225 dpi, que ficará sob responsabilidade do Ministério da Educação para 
disponibilização aos alunos e professores das escolas beneficiárias correspondente, em 
ambiente restrito, embora isento de responsabilidade em caso de eventuais violações 
imprevistas. A obra em PDF não poderá ser impressa ou reproduzida. 

Proposta pedagógica 

Serão inscritas, avaliadas e selecionadas obras didáticas para os componentes curriculares de 
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia, Língua 
Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Sociologia, Filosofia e Arte destinadas aos alunos do 
ensino médio. 



As obras didáticas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, 
Biologia e Língua Estrangeira Moderna (inglês e espanhol), deverão obrigatoriamente ser 
organizadas por ano e em coleção. Os livros didáticos de Sociologia, Filosofia e Arte deverão 
ser obrigatoriamente organizados em volumes únicos abrangendo os três anos. 

 As obras didáticas deverão incluir referências a outras disciplinas da mesma área e também 
de outras áreas de conhecimento, bem como conduzir os alunos a atividades de 
experimentação e situações reais para consolidação da aprendizagem, o seu descumprimento 
levará a exclusão da obra. Essas especificações serão mais detalhadas no edital.  

Limite de páginas 

O edital traz um limite máximo de páginas para os livros do aluno e outro para os manuais do 
professor, diferenciados por componente curricular, com base na média, no máximo e no 
mínimo de páginas observadas no PNLD 2012, a fim de otimizar o aproveitamento do material 
por alunos e professores.  


