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    Portaria-MEC nº 927, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Juruá/Purus como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 928, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Alto Solimões como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 929, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Baixo Amazonas como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 930, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Cinta Larga como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 931, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Cone Sul como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 932, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Ixamná como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar indígena 
no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 933, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Médio Solimões como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 934, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Povos do Pantanal como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação 
escolar indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 935, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Rio Negro como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-927-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-928-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-929-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-930-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-931-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-932-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-933-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-934-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-935-2011-07-13.pdf


 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
SCS Quadra 07 Bloco "A" Sala 526 - Ed. Torre do Pátio Brasil Shopping 
70.307-901 - Brasília - DF 
Tel.: (61) 3322-3252 Fax: (61) 3224-4933 
E-Mail: abmes@abmes.org.br Home Page: http://www.abmes.org.br 

 

 2 

 

    Portaria-MEC nº 936, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Rio Negro como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 937, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Vale do Javari como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 938, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
A'UW? UPTABI como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 939, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Xingu como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar indígena 
no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 

    Portaria-MEC nº 940, de 13 de julho de 2011: 
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional 
Yby Yara como instância consultiva e deliberativa das políticas e ações da educação escolar 
indígena no âmbito do referido Território Etnoeducacional. 
 
 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-936-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-937-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-938-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-939-2011-07-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-940-2011-07-13.pdf

