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Prezados(as),

Bem-vindos(as) à nossa
Newsletter deste mês!

Nós, da Helder Nascimento Advogados, 
destacamos algumas notícias, de relevância 
no mundo jurídico, relativas às seguintes 
áreas: Capacitação, Edital, Geral e Educação.

Bom proveito!
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Até 03.12.2021, estão abertas as inscrições para o programa de aceleração de 
Organizações Não Governamentais e Organizações da Sociedade Civil, que tem o 
objetivo de fomentar a sustentabilidade financeira, desenvolvimento da gestão e 
expansão de impacto, contribuindo para uma transformação social positiva.

O programa é composto de 100 horas de capacitação com profissionais do terceiro 
setor, workshops e mentorias com voluntários BTG, com acompanhamento pela 
ASID – Ação Social para Igualdade das Diferenças.

A inscrição é gratuita e poderão participar pessoas jurídicas com sede no  
território nacional, devidamente cadastradas perante o CNPJ/MF há pelo menos 
02 (dois) anos.

Programa de aceleração de 
Organizações Não Governamentais 
do BTG Soma.

c a p a c i t a ç ã o

Para acessar o edital, clique aqui.

4

H
elder N

ascim
ento Advogados

newsletter ano 3 n.º 12

https://prosas.com.br/editais/10034-btg-soma-iii


O Ministério da Educação realizou um webinário sobre Certificação 
de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) na área da 
Educação, o qual abordou a documentação a ser apresentada no ato do 
requerimento com base na legislação vigente, assim como os resultados da 
coordenação-geral e requisitos avaliados para a obtenção da certificação. 
Vale a pena conferir.

Webinário CEBAS Educação 
do MEC.

c a p a c i t a ç ã o

Para assistir,
clique aqui.
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https://www.youtube.com/watch?v=xokH6SudQeo
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Em 25.11.2021, foi divulgado o Edital de 
Chamamento Público n.º 01/2021 para se-
leção de projetos sociais a serem custeados 
pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 
com inscrições abertas até 10 de janeiro de 
2022.

As Organizações da Sociedade Civil po-
derão apresentar até 3 projetos com valor 
de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
cada. 

Os projetos devem abranger alguma das 
finalidades a seguir.

1. Ressarcir a coletividade por danos cau-
sados ao consumidor, ao meio ambiente, 
aos bens e direitos de valor artístico, esté-
tico, histórico, cultural, turístico, paisagís-
tico, bem como danos decorrentes de infra-
ção à ordem econômica e outros direitos e 
interesses difusos e coletivos, ocorridos no 
território do estado do Ceará; 

Financiamento de projetos sociais do 
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 
(FDID) do estado do Ceará.

e d i t a l

2. Fornecer suporte financeiro à execu-
ção da Política de Defesa e Proteção aos 
Direitos Difusos no Estado do Ceará, para 
que sejam asseguradas as condições de de-
senvolvimento e melhoria da qualidade 
de vida da população, proporcionando o 
bem-estar social;

3. Realizar eventos educativos e científi-
cos, bem como viabilizar a edição de mate-
rial informativo, especialmente relaciona-
do com a natureza da infração ou do dano 
causado, conforme previsto no primeiro 
item;

4. Promover a participação e fortalecer 
o sistema de controle social das Políticas 
Públicas de Proteção e Defesa dos Direi-
tos e Interesses Difusos, possibilitando o 
acompanhamento, pela sociedade organi-
zada ou não, das metas definidas e do de-
sempenho das estratégias implementadas. 

Para acessar 
o edital:

Clique aqui
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http://www.mpce.mp.br/fdid/projetos-2


Geral

G e r a l
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A Portaria n.º 660, de 27 de novembro de 
2021, dispõe sobre autorização da entrada 
no País de viajantes de procedência inter-
nacional, brasileiro ou estrangeiro.

Em decorrência dos riscos de contamina-
ção e disseminação do coronavírus (SARS-
-CoV-2), fica autorizada a entrada no País, 
por via aérea, do viajante de procedência in-
ternacional, brasileiro ou estrangeiro, desde 
que obedecidos os seguintes requisitos:

I – Apresentação à companhia aérea res-
ponsável pelo voo, antes do embarque, de 
documento comprobatório de realização 
de teste para rastreio da infecção pelo co-
ronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com re-
sultado negativo ou não detectável, do tipo 
teste de antígeno, realizado em até vinte 
e quatro horas anteriores ao momento do 
embarque, ou laboratorial RT-PCR, reali-
zado em até setenta e duas horas anteriores 
ao momento do embarque;

II – Apresentação à companhia aérea res-
ponsável pelo voo, antes do embarque, de 
comprovante, impresso ou em meio ele-
trônico, do preenchimento da Declaração 
de Saúde do Viajante – DSV, em no máxi-
mo vinte quatro horas de antecedência ao 
embarque para a República Federativa do 
Brasil, com a concordância sobre as medi-
das sanitárias que deverão ser cumpridas 
durante o período em que estiver no País.

Medidas excepcionais e 
temporárias para  
entrada no País.

g e r a l

Está suspensa, em caráter temporário, a 
autorização de embarque para a Repúbli-
ca Federativa do Brasil de viajante estran-
geiro, procedente ou com passagem, nos 
últimos quatorze dias antes do embarque, 
pela República da África do Sul, República 
do Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino do 
Lesoto, República da Namíbia e República 
do Zimbábue.

A suspensão acima não se aplica ao:
I – estrangeiro com residência de caráter 

definitivo, por prazo determinado ou inde-
terminado, no território brasileiro;

II – profissional estrangeiro em missão a 
serviço de organismo internacional, desde 
que identificado;

III – funcionário estrangeiro acreditado 
junto ao Governo brasileiro; e

IV – estrangeiro:
a) cônjuge, companheiro, filho, pai 

ou curador de brasileiro;
b) cujo ingresso seja autorizado 

especificamente pelo Governo 
brasileiro em vista do interesse 
público ou por questões huma-
nitárias; e

c) portador de Registro Nacional 
Migratório.

Para acessar 
a norma:

Clique aqui
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-660-21-ccv.htm


Educação

E d u c a ç ã o
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Em 1º de dezembro de 2021, foi publicada a Lei n.º 14.254, que dispõe sobre o 
acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, 
nela consta que o Poder Público deverá desenvolver e manter programa com esse 
fim.

O acompanhamento compreenderá a identificação precoce do transtorno, o 
encaminhamento do educando para diagnóstico, o apoio educacional na rede de 
ensino, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde.

Caberá às escolas da educação básica das redes pública e privada, com o apoio 
da família e dos serviços de saúde existentes, garantirem o cuidado e a proteção ao 
educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas 
ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio 
das redes de proteção social existentes no território, de natureza governamental 
ou não governamental.

As necessidades específicas no desenvolvimento do educando deverão ser 
atendidas tanto pelos profissionais da rede de ensino como pelos profissionais da 
rede de saúde.

Acompanhamento de educandos 
com dislexia ou TDAH. 

e d u c a ç ã o

Para acessar a íntegra da lei, clique aqui.
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https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=423589


A Medida Provisória n.º 1.075, de 06 de 
dezembro de 2021, alterou a Lei n.º 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, e a Lei n.º 11.128, 
de 28 de junho de 2005, para dispor sobre 
o Programa Universidade para Todos – 
Prouni.

Algumas alterações:
I – Bolsas de estudo parciais de cinquen-

ta por cento, cujos critérios de distribuição 
serão estabelecidos em regulamento pelo 
Ministério da Educação, serão concedidas 
a brasileiros não portadores de diploma de 
curso de nível superior, cuja renda familiar 
mensal per capita não exceda ao valor de 
até três salários mínimos, observados os 
critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Educação; 

II – Para fins de concessão das bolsas 
de estudo parciais de cinquenta por cen-
to, serão considerados todos os descontos 
aplicados pela instituição privada de ensi-
no superior, regulares ou temporários, de 
caráter coletivo, conforme estabelecido em 
regulamento pelo Ministério da Educação, 
ou decorrentes de convênios com institui-
ções públicas ou privadas, incluídos os 
descontos concedidos em decorrência do 
pagamento da mensalidade com pontua-
lidade, respeitada a proporcionalidade da 
carga horária;

Alterações no Prouni – Programa 
Universidade para Todos.

e d u c a ç ã o

III – As mantenedoras com adesão regu-
lar ao Prouni deverão antecipar a renova-
ção de sua adesão ao Programa na forma 
prevista nesta Medida Provisória, e as enti-
dades beneficentes de assistência social que 
atuem no ensino superior poderão optar 
pela oferta de bolsas de estudo integrais e 
bolsas de estudo parciais de cinquenta por 
cento nos termos do disposto no caput ou 
no § 4º do art. 5º da Lei n.º 11.096, de 2005, 
observado o disposto no caput deste artigo 
para fins de manutenção de sua adesão vá-
lida ao Prouni.

Para acessar 
a norma:

Clique aqui
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1075.htm


Mantenham contato conosco. É sempre 
um prazer atendê-los e construir soluções 
customizadas para o seu negócio ou 
atividade, que, de forma mais segura e 
eficiente, atendam às suas necessidades.

Visite também nossas presenças nas mídias sociais, 
bem como nosso site, em que poderão obter mais 
informações e atualizações:

https://www.instagram.com/hnadv/
https://www.facebook.com/hnadv
https://www.hnadv.com.br/
https://www.linkedin.com/company/heldernascimentoadvogados/

