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Fórum Nacional de Educação

O Fórum Nacional de Educação (FNE) é um espaço de
interlocução entre a sociedade civil e o governo, reivindicado
pela CONAE e previsto na Lei nº 13.005/14. É composto por
50 entidades, articulador das conferências nacionais de
educação e uma das esferas legais de monitoramento e
avaliação do Plano Nacional de Educação 20142024 (PNE).
O FNE é, portanto, uma instância de participação social e
representa milhões de estudantes, trabalhadores e
trabalhadoras, pais e mães, gestores, conselheiros(as),
pesquisadores(as) e defensores do direito à educação pública
presentes em todo território nacional.
Objetivos
O FNE tem por finalidade coordenar as conferências nacionais
de educação e acompanhar a implementação de suas
deliberações, incluindo o acompanhamento do Plano Nacional
de Educação e de iniciativas relacionadas à política nacional
de educação. È seu objetivo, também, articular os fóruns
municipais, estaduais e do Distrito Federal, além de planejar e
organizar espaços de debates sobre a educação nacional.

Atribuições
 Participa do processo de concepção, implementação e
avaliação da política nacional de educação;
 Acompanha, junto ao Congresso Nacional, a tramitação de
projetos legislativos referentes à política nacional de educação;
 Acompanha e avalia o processo de implementação das
deliberações das conferências nacionais de educação;
 Elabora o Regimento Interno das conferências nacionais de
educação;
 Oferece suporte técnico aos municípios, estados e Distrito
Federal na organização de seus fóruns e de suas conferências
de educação;
 Acompanha os fóruns e as conferências de educação dos
municípios, estados e do Distrito Federal, para que estejam
articulados à Conferência Nacional de Educação;
 Planeja e coordena a realização de conferências nacionais de
educação, bem como divulga as suas deliberações.
O FNE tem em sua estrutura duas comissões permanentes:
Comissão de Articulação, Mobilização e Infraestrutura e
Comissão de Sistematização, Monitoramento e Avaliação
Na estrutura do FNE, além das comissões permanentes, há
Grupos de Trabalho Temporários  GTT com determinada
missão específica e tempo limitado à conclusão de sua
missão.

Mais informações sobre as comissões em:
http://fne.mec.gov.br/images/Biblioteca/RegimentoFNEagosto
2014.pd
Composição
O Fórum Nacional de Educação é um espaço permanente, de
Estado, expresso na articulação de órgãos e entidades e, sua
composição contempla representantes (membros titulares e
suplentes) dos segmentos da educação escolar e dos setores
da sociedade com atuação amplamente reconhecida no âmbito
da educação nacional.
Categorias representativas dos segmentos
Representação dos Estudantes;
Representação de Pais;
Representação dos Profissionais da Educação
Representação dos Gestores da Educação
Representação dos Conselhos Municipais e Estaduais da
Educação
Categorias representativas dos setores da sociedade
Representações Sindicais dos Trabalhadores;
Confederação dos Empresários;
Movimentos em Defesa da Educação;
Movimentos de Afirmação da Diversidade;
Comunidade Científica;
Entidades de Estudos e Pesquisa em Educação;
Parlamento
Incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a
constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de
coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem
como efetuar o acompanhamento da execução do PNE e dos
demais planos de educação é uma das estratégias da Lei nº
13.005/14.
Conferência Nacional de Educação

O debate democrático na área da educação tem como sua
principal expressão a Conferência Nacional de Educação
(CONAE), que é precedida por conferências municipais,
intermunicipais, distrital e estaduais, nos termos da Lei nº
13.005/14, que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação
(PNE).
Tema
A 3ª Conferência Nacional de Educação (CONAE), a se
realizar em 2018, terá como tema “A Consolidação do Sistema
Nacional de Educação (SNE) e o Plano Nacional de Educação
(PNE): monitoramento, avaliação e proposição de políticas
para a garantia do direito à educação de qualidade social,
pública, gratuita e laica".

A CONAE 2018 terá como objetivo geral monitorar e avaliar o
cumprimento do PNE, corpo da lei, metas e estratégias e
propor políticas e ações indicando responsabilidades,
corresponsabilidades, atribuições concorrentes,
complementares e colaborativas entre os entes federados e os
sistemas de educação.
Eixos Temáticos
A temática central da 3ª Conferência Nacional de Educação
será dividida nos seguintes eixos temáticos:
I  O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação:
instituição, democratização, cooperação federativa, regime de
colaboração, avaliação e regulação da educação;
II  Planos decenais e o SNE: Qualidade, avaliação e
regulação das políticas educacionais;
III  Planos decenais, SNE e Gestão Democrática, Participação
Popular e controle social;
IV  Planos decenais, SNE e a Democratização da educação:
Acesso, Permanência e gestão;
V  Planos decenais, SNE e Educação e Diversidade:
Democratização, Direitos Humanos, justiça social e inclusão;
VI  Planos decenais, SNE e Políticas Intersetorias de
desenvolvimento e educação: cultura, ciência, trabalho, meio
ambiente, saúde, tecnologia e inovação;
VII  Planos Decenais, SNE e Valorização dos Profissionais da
Educação: formação, carreira, remuneração e condições de
trabalho e saúde; e
VIII  Planos Decenais, SNE e Financiamento da educação,
gestão, transparência e controle social.
As diretrizes gerais e organizativas para a realização da
Conferência Nacional serão elaboradas pelo Fórum Nacional
de Educação, instituído no âmbito do Ministério da Educação
nos termos da Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2015.
A conferência reconhece o cidadão e a cidadã como
detentores do direito à participação e é, assim, um processo
dos mais fundamentais para produzir diálogos e debates sobre
temas, bem como para formular e avaliar políticas e iniciativas
públicas. Milhões de brasileiros e brasileiras e milhares de
delegados e delegadas têm se envolvido e se mobilizado para
construir uma educação de qualidade pela via das
conferências em todas as esferas.
Participe!
Ajude na criação e fortalecimento dos fóruns permanentes de educação!
Colabore na construção das conferências de educação em sua cidade!
Uma sociedade democrática se constrói com educação e participação.

Maiores informações entre em contato
fne@mec.gov.br
Conheça o portal do FNE
http://fne.mec.gov.br/

