
 

Aos produtores de conteúdo interessados em participar do PNLD 2021 (Objeto 05), 

 

 

Prezados, 

 

A Coordenação de Habilitação e Registro (Coher) informa que a equipe responsável pela 
tecnologia da informação no FNDE tem encontrado dificuldades para atualizar informações e 
procedimentos no SIMEC. Nesse contexto, têm sido impactados processos no âmbito de 
diversas áreas, do Ministério da Educação e do FNDE. Pela mesma razão, tem avançado muito 
mais lentamente do que planejada a atualização do SIMEC para inscrição das obras literárias no 
âmbito do PNLD 2021. É pela mesma razão que, a princípio, o início do prazo para inscrição foi 
alterado de 01/03 para 15/03. Como já é do conhecimento de vocês, essa prorrogação não foi 
suficiente para seguirmos com nosso trabalho. 

 

Dessa forma, em nome do FNDE nos desculpamos pelo imprevisto, ao passo em que 
informamos que será realizado na semana que vem um estudo do cronograma do PNLD 2021 
(Objeto 05), em parceria com a Coordenação-Geral de Materiais Didáticos no Ministério da 
Educação (COGEAM/MEC), e alterado o edital, com estabelecimento de um novo prazo para 
inscrição. Podemos adiantar a vocês que é inviável realizar as inscrições ainda no mês de março. 

 

Os prazos constantes no Edital serão alterados nos próximos dias, quando 
estabeleceremos novos prazos a partir do mês de abril. Aproveito a oportunidade para informar 
àqueles que não participaram de nossa última audiência pública e reunião técnica que a 
Coordenação-Geral dos Programas do Livro (CGPLI) tem trabalhado diariamente no 
desenvolvimento de uma nova plataforma que responda aos desafios correntes e futuros do 
PNLD, garantindo a estrutura necessária para seguirmos disponibilizando livros e materiais de 
qualidade a estudantes e professores e contribuindo, assim, com a qualidade da educação 
pública brasileira. 
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