Ministério da Educação
Secretaria Executiva Adjunta
Fórum Nacional de Educação - FNE

ATA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014 REALIZADA EM 23/05/2014
Às 09h do dia 23 de maio de 2014, na sala de Atos, 9º andar do edifício sede do Ministério da
Educação, Bloco “L” da Esplanada dos Ministérios em Brasília-DF, deu-se início à 1ª reunião
extraordinária de 2014, do Fórum Nacional de Educação-FNE, presidida pelo titular da
Secretaria Executiva Adjunta-SEA e coordenador-geral do FNE, senhor Francisco das Chagas
Fernandes. Estavam presentes: Paulo Figueiredo Lima, representando a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência – SBPC; Daniele Bernardino Pereira de Salles, representando a
Confederação Nacional do Comércio; Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE; Pedro Trindade Barreto,
representando a Confederação Nacional das Associações de Pais e Alunos – CONFENAPA;
Arnaldo Cardoso Freire e Anna Gilda Dianin, representando a Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN; Adercia Hostin, representando a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino – CONTEE; Maria Margarida
Machado, representando a Comunidade Científica; Raimundo Jorge do Nascimento de Jesus,
representando a Comissão Assessora de Diversidade para Assuntos relacionados aos
Afrodescentes - CADARA; Daniel Tojeira Cara, representando a Campanha Nacional pelo
Direito a Educação; Gil Vicente Reis de Figueiredo e Elenize Cristina Oliveira da Silva,
representando o Federação de Sindicato de Professores de Instituições Federais de Ensino
Superior – PROIFES; Antonio Lacerda Souto, representando a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; Barbara Mello representanto a União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas; Gilvania Nascimento representando a União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação – UNCME. Mirelly Vasconcelos Cardoso, representando
a União Nacional dos Estudantes-UNE; Francisco das Chagas Fernandes, Paulo Egon
Wiederkehr e Arlindo Cavalcanti de Queiroz, representando a Secretaria Executiva Adjunta SEA; Mariangela de Araújo Póvoas Pereira, representando a Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica – SETEC; Cleunice Matos Rehem, representando a Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior. Participaram como observadores: Ivônio
Barros, pela Comissão de Educação do Senado Federal; Nadir Pixer, pela Secretaria de
Educação de Santa Catarina; Márcia Pereira da Rocha, representando o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios – COPEDUC; Faltas: ABRUC, ABRUEM, ANDIFES,
Comissão de Educação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; CNE, CNEEI,
CONIF, CONSED, Centrais Sindicais, FASUBRA, FNCE, ABGLT e UBM,UNDIME,
SASE, SEB, SECADI SESU. .Ao abrir os trabalhos, o coordenador saudou a todos e em
seguida informou que após a última reunião do FNE, foi realizada uma reunião onde estive
presente o Grupo de Trabalho-GT, formado por 18 entidades do FNE, e o ministro de Estado
da Educação, senhor José Henrique Paim. Os temas abordados foram o PNE e a Conae2014.
Na ocasião o ministro foi convidado para falar sobre a formação de professores. Prosseguindo

informou ainda, que em decorrência do adiamento da Conae2014, as questões dos ajustes no
regimento interno do FNE e da Conae, foram pautadas para essa reunião. Na sequência disse
que a ata da reunião anterior estava à disposição para análise e manifestações junto à equipe
de apoio e dar-se-ia por aprovada ao final da reunião. Ao prosseguir informou sobre a reserva
do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), no qual deverá ser realizada a etapa
nacional da Conae2014. Em seguida lembrou que no 4º encontro dos FEE(s) com o FNE, o
senhor Pedro Pontual, falou sobre a realização da arena de participação social, a qual contaria
com a presença da Presidenta Dilma Rousseff. Segundo ele, a Presidenta faria o lançamento
da política nacional de participação social e do compromisso nacional pela participação
social, que visam fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo
entre estado e sociedade civil. A seguir, Coordenador solicitou apresentação dos novos
membros do FNE. Em seguida o senhor Antônio Lacerda Souto se apresentou como membro
titular do FNE, representando a Contag, em substituição à senhora Eliene Novaes Rocha. Na
sequência a senhora Daniele Bernardino Pereira de Salles se apresentou como membro
suplente do FNE representando o sistema “S”, em substituição à senhora Daniela Palpebaum.
Apresentou-se, também, a promotora de justiça do MPDFT, senhora Márcia Pereira da Rocha.
O senhor Francisco das Chagas informou do acordo existente entre o MEC e MPU que visa à
antecipação do MPU sobre as questões educacionais, evitando a judicialização das mesmas e,
que também, como resultado deste acordo já foram instituídas promotorias de educação em 17
Estados brasileiros. Prosseguindo informou que o MPU não faz parte do FNE, mas que na
última reunião da comissão permanente de educação – COPEDUC, o MPU solicitou ao FNE,
sua participação como observador. Por essa razão contamos com a presença da promotora, na
reunião do FNE. Em seguida a promotora Márcia se apresentou e expressou sua satisfação em
participar da reunião e, finalizando, agradeceu a todos pela oportunidade. Prosseguindo as
apresentações, a senhora Gilvânia Nascimento se apresentou como membro titular do FNE,
representando a UNCME, em substituição à senhora Maria Ieda Nogueira. Após a
apresentação dos membros o coordenador do FNE, solicitou que constasse em ata o registro
de agradecimentos à senhora Eliene Novaes Rocha, por sua valiosa colaboração ao Fórum,
durante o período exercido como membro do FNE. Em seguida informou que teria acabado de
ser comunicado da impossibilidade da presença do ministro na reunião, por motivo de agenda.
A seguir passou a palavra ao senhor Paulo Egon Wiederkehr, coordenador da Comissão
Especial de Mobilização e Divulgação-CEMD. Ao iniciar o senhor Paulo Egon, saudou a
todos e em seguida informou que na reunião da comissão de mobilização, no dia anterior,
esteve presente o secretário de assuntos administrativos do MEC, senhor Antônio Leonel
Cunha, que informou que até o mês de julho de 2014 estariam concluídos todos os processos
administrativos para assinatura do contrato entre o MEC e a empresa vencedora da licitação
para realização dos eventos do MEC, a qual deverá realizar a Conae2014. Ao prosseguir
informou que foi feito um levantamento da presença dos membros nas reuniões, e que a
comissão manifestou-se preocupada com as ausências nas reuniões, e por esse motivo estava
apresentando como proposta para apreciação do pleno a existência de um titular com dois
suplentes na composição do FNE. Na sequência informou que quanto à questão dos setores
foi extraída uma listagem do Sistema de Eventos, gerenciador da Conae, na qual foi detectado
alguns setores com uma maior representatividade do que as vagas a que teriam direito, e para
corrigir essas distorções, a comissão enviou correspondências a esses setores e aos FEE(s),
solicitando a correção. Ao prosseguir ressaltou que por se tratar de assunto que envolve as
entidades e os FEE(s), propôs que a questão acima citada seja pautada no 5º encontro dos

FEE(s). A seguir, informou que quanto ao processo de mobilização dos FEE(s) e FME(s), foi
solicitado à Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino-SASE, uma apresentação sobre
os planos estaduais e municipais de educação, no 5º encontro dos FEE(s). Informou ainda que
durante o encontro a SASE distribuirá uma cartilha explicativa sobre todo esse processo de
mobilização. Finalizando, o senhor Paulo Egon apresentou o convite do FEE de São Paulo,
para fazer o encontro nacional dos FEE(s) e distrital de educação em São Paulo enviado ao
FNE para apreciação do Pleno. Após apresentação da comissão de mobilização, o
coordenador do FNE, fez alguns esclarecimentos sobre as questões acima citadas. Informou
que mesmo não tendo sido concluído o processo licitatório, para a realização da Conae2014, o
MEC já fez a pré reserva do Centro internacional de Convenções do Brasil (CICB), para a
realização desse evento. No que concerne às faltas dos membros do FNE nas reuniões,
informou que na ausência do titular e suplente nas reuniões, a entidade ou setor é comunicado
das referidas ausências. Em seguida solicitou que as datas previstas para os dias 06 e 07 de
agosto de 2014, para realização do 5º encontro dos FEE(s), fossem remarcadas para uma nova
data a definir, ainda durante o mês de agosto, em razão da exiguidade de tempo para
organização do evento, haja vista, que a próxima reunião ordinária do FNE, será realizada
conjuntamente com o 5º encontro dos FEE(s). Informou ainda que no 5º encontro dos FEE(s),
terá como pauta a Conae2014 e o PNE, onde haverá uma apresentação da SASE para falar
sobre os planos estaduais e municipais de educação. Ao prosseguir disse que durante a Conae,
haverá uma alusão à semana da consciência negra, visto que, a Conae se realizará nesse
período. Em seguida informou que quanto ao convite do FEE de São Paulo, o pleno
encaminhou que fosse feita uma correspondência, agradecendo, e informando que os temas
abordados no convite já estão pautados para o 5º encontro dos FEE(s). Solicitou que essa
correspondência, também fosse enviada a todos os FEE(s). Em seguida o senhor Arlindo,
Coordenador da Comissão Especial de Dinâmica e Sistematização-CEDS, apresentou um
destaque à proposta da dupla suplência no FNE, alegando à incompatibilidade da proposta a
estrutura da natureza especifica do FNE, a qual é composta de entidades e não de pessoas, por
essa razão se pronunciou contrário a proposta apresentada pela Comissão de Mobilização. Em
seguida o coordenador do FNE, ressaltou a importância de ser colocado no regimento interno
do FNE, um alerta com relação às faltas do titular e suplentes nas reuniões do Fórum. Após a
apreciação do pleno a proposta da dupla suplência foi rejeitada e as demais propostas
aprovadas. Em seguida foi passada a palavra ao coordenador da Comissão Especial de
monitoramento e sistematização. Ao iniciar o senhor Arlindo Queiroz, deu os informes sobre
a arena da participação social realizada nos dias 21 a 23 de maio de 2014, no Centro
Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Prosseguindo, informou que essa arena
reunirá representantes da sociedade civil, gestores públicos e convidados internacionais, nos
diálogos sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio e a construção da agenda Pós2015, e no seminário do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Informou
ainda, que as demais informações referentes ao evento acima citado, estavam em um
documento chamado marco de referência da educação popular para as políticas públicas,
disponíveis na página da Conae2014. Após esse informe, falou da adequação e revisão feita
no regimento interno do FNE, e que as alterações propostas tiveram como base os critérios
estabelecidos. Em seguida solicitou ao senhor Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho, que
fizesse a leitura dos pontos que foram alterados no regimento, e havendo destaques seriam
abertos os debates. Após apresentação das propostas o senhor Arlindo agradeceu e abriu
espaço para apreciação dos destaques. Na sequência a representante da CONFENEN, e o

representante do PROIFES, apresentaram destaques ao parágrafo 2º do art. 2º. A senhora Ana
Gilda disse entender que a redação vigente no parágrafo exclui sua entidade da categoria
representativa de setores. Prosseguindo apresentou como destaque: melhoria da redação do
parágrafo, explicitando melhor o que são setores. Em seguida o senhor Gil Vicente Reis de
Figueiredo, apresentou como destaque o acréscimo ao parágrafo, com a inclusão da educação
básica e educação superior. Prosseguindo na apreciação das propostas, a senhora Ana Gilda,
solicitou que fosse registrada sua preocupação em relação ao art. 3º do regimento onde, no seu
entender, tal preocupação se justifica uma vez que a entidade que ela representa poderia ser
excluída em detrimento de outra entidade do setor privado. A seguir o representante da
CONFENAPA, senhor Pedro Trindade Barreto, apresentou como proposta que no art. 4º do
regimento, fossem incluídas alíneas explicitando o que é segmento e o que é setor. Após
apreciação a proposta foi acatada. Na sequência foram feitas apreciação das propostas do art.
5º do regimento. Onde o Professor Arnaldo apresentou destaque ao parágrafo 13 do artigo 5º,
onde solicitou que fosse registrado em ata, seu posicionamento contrário à inclusão da
ABMS, como suplente da CONFENEN no FNE. Em seguida a senhora Maria Margarida
apresentou destaque ao parágrafo 06 do art. 5º, e solicitou registro em ata, que concorda com
os encaminhamentos de ampliação da participação nos moldes dos critérios revistos, mas
solicita que a deliberação de titularidade e a suplência, no caso específico do setor de
entidades com atuação na política de gestão e formação dos profissionais da educação, possa
ser discutida entre as entidades indicadas respectivamente, ANPAE e ANFOPE, que
encaminhariam ao FNE sua posição até a próxima reunião em agosto. Também, a
CONFENEN solicitou uma consulta às ABMS para discussão da titularidade e suplência. Foi
aprovada a inclusão das seguintes entidades/setores ao FNE, após a realização da CONAE
2014: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; Associação
Nacional de Educação Católica do Brasil – ANEC; Fórum de Educação de Jovens e AdultosFórum EJA; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
Movimento Interfóruns da Educação Infantil do Brasil – MIEIB; Associação Nacional de
Política e Administração da Educação – ANPED; Associação Nacional pela Formação de
Profissionais da Educação – FORUMDIR. Associação Brasileira dos Mantenedores de
Estabelecimentos de Educação Superior – ABMS. Sendo: ABRUC – titular e ANEC suplente;
ANDIFES titular e FORUMDIR suplente; ANPED titular e CEDES suplente; CONFENEN
titular e ABMS suplente. Em seguida foi apreciado o art. 7º parágrafo 1º que trata de critérios
de alternância de mandatos entre representantes da sociedade civil e do governo. Após
apreciação do pleno foi aprovada a alternância de mandatos entre entidade, órgão e
movimentos. Após os debates e esclarecimentos da nova estrutura do regimento interno do
FNE, a mesma foi aprovada pelo pleno. Em seguida o coordenador do FNE, informou que o
regimento aprovado com as devidas alterações de conteúdo e forma será encaminhado à área
jurídica do MEC. A seguir o senhor Arlindo fez comentários sobre os ajustes feitos no
regimento interno da Conae, e disse que esses ajustes foram mais de data, em razão do
adiamento da Conae. Após comentários solicitou a representante da CONTEE, senhora
Adércia Hostin, que fizesse apresentação dos pontos que foram alterados no regimento. A
senhora Adércia, informou que a ordem das datas o art. 1º do regimento foi alterado.
Prosseguindo disse que o art.29 do regimento teve acréscimo, em razão da necessidade de
ajustes, visando manter os representantes que construíram as etapas municipais como
delegados natos na Conae2014. Finalizando informou que os ajustes no regimento interno da
Conae2014 foram na ordem de: data; prazos; credenciamento e estrutura. Após apreciação do

pleno o regimento foi aprovado. Em seguida o senhor Arlindo, falou da participação do
Deputado Federal Paulo Rubens, na reunião do dia anterior das duas Comissões Especiais do
FNE, onde foram compartilhadas as informações sobre a tramitação do PNE na câmara dos
Deputados. Prosseguindo informou da audiência entre os representantes do FNE com o
Presidente da Câmara dos Deputados senhor Henrique Eduardo Alves, onde foi assumido o
compromisso, com as entidades que compõem o FNE, de colocar o PNE na pauta do Plenário
da Câmara dos Deputados para votação no dia 28/05/2014. Em seguida informou que a
comissão de sistematização estava propondo para apreciação do pleno a 22º Nota Pública do
Fórum Nacional de Educação sobre a tramitação do projeto de lei (PL) nº8035/2010, que
estabelece o Plano Nacional de Educação. A seguir o senhor Daniel Cara, fez a leitura da
nota. Após a leitura a nota foi aprovada com os devidos ajustes. Nada mais havendo a tratar o
coordenador-geral do FNE, encerrou a reunião.

Brasília-DF, 07 de agosto de 2014
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