MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA
FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO – FNE
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FNE REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2012

Às nove horas do dia vinte de março de dois mil e doze no Hotel San Peter Brasília-DF, deu-se início à 1ª Reunião ordinária do Fórum Nacional de Educação –
FNE em 2012. Estavam presentes: Marcelo Ferreira Lourenço, representando a
Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – Associação Brasileira das
Universidades Comunitárias - ABRUC; Gustavo Henrique de Sousa Balduino,
representando a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior – ANDIFES; Paulo Figueiredo Lima, representando a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; Maria de Fatima Bezerra,
representando a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados; Maria Izabel
Azevedo Noronha, representando o Conselho Nacional de Educação - CNE;
Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho, representando a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação – CNTE; Pedro Trindade Barretto, representando
a Confederação Nacional das Associações de Pais de Alunos - CONFENAPA;
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representando o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF; Denilson Bento da Costa,
representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED;
Adercia Hostin, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino – CONTEE; Geraldo Grossi Júnior, representando o
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - FNCE; Raimundo Jorge
do Nascimento de Jesus, representando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da
Universidade Federal do Pará e Membro da CADARA (Comissão Assessoria de
Diversidade para Assuntos Relacionados aos Afrodescendentes) - CADARA;
Daniel Tojeira Cara, representando a Campanha Nacional pelo Direito à Educação;

Gil Vicente dos Reis de Figueiredo, representando o Fórum de Professores das
Instituições Federais de Ensino Superior- PROIFES; Maria Ieda Nogueira,
representando a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME; Célia Maria Vilela Tavares, representando a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME; Francisco das Chagas Fernandes,
Paulo Egon Wiederkehr e Arlindo Cavalcanti de Queiroz, representando a
Secretaria Executiva Adjunta; Maria Luiza Martins Aléssio, representando a
Secretaria de Educação Básica-SEB; Flávia Maria de Barros Nogueira, Secretaria
de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE; Vania do Carmo Nóbile Silva,
representando a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – Setec. Como
observador Antenor Martins de Lima Filho, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Agricultura – CONTAG. Justificaram a ausência: Antonio Colaço
Martins, ABRUEM; Cristovam Cavalcanti Buarque Comissão de Educação do
Senado Federal; Jose Celestino Lourenço – CUT; Carlos Estevão Cruz, da União
Nacional dos Estudantes - UNE; Antonio Simões da Secretária de Educação
Superior-MEC. Ao iniciar a 4ª reunião ordinária do Fórum Nacional da Educação –
FNE, o Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Educação, e Coordenador
Geral do Fórum Nacional de Educação – FNE, Francisco das Chagas Fernandes,
cumprimentou a todos (as) os membros presentes e, em seguida, informou que
desde que o Fórum foi instituído se demandou por um espaço físico para as
reuniões da comissão, porém até a presente data esta demanda não pode
atendida, por essa razão as próximas reuniões poderão ser realizadas na sala de
atos do MEC ou em hotel, quando os membros não receberão diárias em razão da
licitação do MEC de empresa de eventos, que já contempla hospedagem e
alimentação. Prosseguindo informou sobre a pauta e assuntos que foram
discutidos nas duas comissões no dia anterior os quais seriam apreciados pelo
Pleno do FNE. Ressaltou o relatório de emendas ao PNE que tem por objetivo
oferecer ao relator do projeto as emendas recomendadas e as não recomendadas
conforme deliberação da CONAE. Informou sobre a proposta do documento
orientador aos estados e municípios, e a seguir referiu-se à deflagração do
calendário da Conferência Nacional de Educação em 2014. Solicitou que fosse
analisada a ata da reunião anterior, disponível nas pastas dos(as) participantes, e
feitos os devidos reparos para aprovação. Prosseguindo justificou a ausência do
senhor Ministro de Estado da Educação, Senhor Aloizio Mercadante, pois, em

razão de agenda do lançamento do Programa PRONACAMPO no Palácio do
Planalto não pode comparecer. Informou que será agendada uma nova reunião do
Fórum com Ministro. Em seguida foi constituída uma comissão composta pelo
senhor Antônio Martins de Lima Filho CONTAG, Senhora Martinha Claret Dutra
dos Santos - SECADI e a deputada Fátima Bezerra para acompanhar o
lançamento do programa PRONACAMPO no Palácio do Planalto. Informou ainda,
que foi solicitado ao cerimonial do MEC envio de convite para o Fórum participar
das reuniões previstas na agenda do Ministério da Educação. Prosseguindo
informou que será assinada uma nova portaria do FNE, em decorrência das
mudanças realizadas em 2011. Depois passou a palavra aos membros do FNE
para darem seus informes. Daniel Tojeira Cara, Maria Izabel Azevedo Noronha,
Antônio Martins de Lima Filho, Heleno Manoel Gomes de Araujo Filho, Pedro
Trindade Barreto, Deputada Fátima Bezerra, Carlos Estevão Caligiorne Cruz, Iria
Brzezinski deram os informes sobre os eventos e atividades das entidades que
representam. Após os informes o coordenador do FNE registrou a ausência da
titular da CONTAG Eliene Novaes Rocha e disse que o senhor Antonio Martins de
Lima Filho estava participando como observador. Na sequência ressaltou que em
decorrência da impossibilidade de participação do titular do CONSED a referida
entidade estava sendo representada pelo senhor Denílson Bento da Costa.
Informou que o senador Cristóvam Buarque justificou sua ausência, por essa
razão, foi enviado o convite por meio do ofício à suplente senadora Ana Rita. Em
seguida foi passada a palavra ao Coordenador da Comissão Especial de
Sistematização e Monitoramento, senhor Arlindo Cavalcante de Queiroz, que ao
iniciar sua fala ressaltou três pontos apreciados e destacados na Reunião da
Comissão Especial de Sistematização e Monitoramento no dia anterior como
segue: a) Análise da tramitação do PNE; b) Documento da CONAE 2010; c)
Discussão da CONAE 2014. Prosseguindo o Coordenador informou que em
referência ao Plano Nacional da Educação - PNE, foi discutido o relatório do
Deputado Ângelo Vanhoni e analisadas as 449 emendas ao plano e ao prosseguir
com a análise dessas emendas a comissão detectou a repetição de várias. O
Coordenador Geral, sugeriu que a apreciação desse documento fosse retardada
para que se terminasse a impressão do documento integral, o que já estava
acontecendo.
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eixos para a comissão de sistematização e depois para apreciação do pleno. Em
seguida o coordenador informou que, com base no conjunto de análise das
emendas ao plano, foi tirada uma subcomissão composta pelo senhor Daniel
Tojeira Cara, Dalila Andrade de Oliveira, Heleno Manoel Gomes de Araujo Filho,
Carlos Estevão Caligiorne Cruz e Adércia Hostin com objetivo de elaborar nota
pública do Fórum Nacional de Educação – FNE. Prosseguindo o coordenador
solicitou que a nota fosse apresentada ao pleno por meio da Senhora Dalila
Andrade de Oliveira para análise e apreciação. Após a leitura a nota foi aprovada,
e o Coordenador Geral informou ao pleno que a nota será enviada ao congresso
nacional junto com o relatório das emendas aprovadas e não aprovadas. Em
seguida o Coordenador Geral solicitou à Deputada Fátima Bezerra que fizesse um
relato sobre a tramitação do PNE. Ao iniciar sua fala a Deputada informou da
dificuldade da aprovação do relatório que será apresentado pelo Deputado Federal
Ângelo Vanhôni, ainda no mês de março de 2012. Informou ainda, que será criado
um ambiente político dentro da câmara dos deputados para aprovação deste
relatório. Após o relato da Deputada Fátima Bezerra o Coordenador Geral
ressaltou a importância deste projeto ser aprovado na comissão especial, sem ter
que ser submetida sua apreciação no plenário da Câmara dos Deputados. Em
seguida solicitou ao coordenador da Comissão Especial de Sistematização e
Monitoramento informar ao pleno sobre o PNE. E ressaltou ainda, que não seria
lida emenda por emenda. O que seria analisado eram as metas do PNE e,
quaisquer questionamentos seriam feitos ao final da reunião. Depois passou a
palavra ao coordenador da Comissão Especial de Sistematização e Monitoramento
que apresentou um documento de orientação dos eixos da CONAE, para serem
enviados aos Estados, Municípios e Distrito Federal. Em seguida o Coordenador
Geral, ressaltou que o objetivo deste documento é orientar os Fóruns Estaduais,
Municipais e Distrito Federal e poderá também orientar os gestores. Ressaltou
ainda que este documento não poderá se contrapor ao documento final da CONAE
2010. Informou ainda, que aprovado o documento, será realizada uma reunião com
os coordenadores dos Fóruns Estaduais. Em seguida foi apresentado um
calendário da CONAE 2014 para apreciação do pleno, este calendário estabelece
previsão para distribuição do Documento-Referência em setembro de 2012 e sua
divulgação em outubro do referido exercício, porém para que esta previsão seja
alcançada este documento terá que ser aprovado pelo pleno até julho do referido

exercício. Em seguida foi proposta uma reunião para o dia 18 de abril de 2012, da
comissão Especial de Sistematização e Monitoramento na qual serão discutidos
quatro pontos de apoio como segue: Plano Nacional de Educação; Sistema
Nacional de Educação; Participação Popular; Regime de Colaboração, visando à
escolha do tema central da conferência de 2014, com o objetivo de contemplar a
continuação da CONAE 2010. A proposta foi aprovada. Prosseguindo o
coordenador geral informou que a comissão Especial de Sistematização e
Monitoramento irá agendar uma reunião tendo como pauta os eixos para a CONAE
2014, e apresentou uma proposta para a próxima reunião do pleno. Na sequência
o Coordenador Geral passou a palavra ao Coordenador da Comissão de
Mobilização e Divulgação senhor Paulo Egon Wiederkehr. Ao iniciar sua fala o
Coordenador da Comissão acima citada fez um relato da mobilização nos estados
informando que os Fóruns Estaduais já estão instalados em quase todo o país,
com exceção do estado de Goiás. Em seguida foi proposto que se fizesse um
contato da Comissão Nacional com o Secretário de Educação do estado de Goiás
solicitando a realização de uma reunião com os representantes das entidades
daquele estado. Prosseguindo informou sobre os pedidos de inclusões dos Setores
que solicitaram suas representações no Fórum Nacional de Educação – FNE.
Depois informou ao pleno que para atender esses pleitos foram concedidas duas
vagas com titular e suplente dentro da diversidade sendo que ficou uma para
representação indígena com titular e suplente e a outra foi concedida para o
movimento LGBT como titular e a representação de mulheres como suplente.
Prosseguindo o coordenador apresentou uma proposta do local e data para a
realização da CONAE 2014. Após a apresentação a proposta foi apreciada e
aprovada pelo pleno. Em seguida o coordenador informou sobre o calendário das
conferências municipais no primeiro semestre e as estaduais no segundo semestre
de 2013. Depois foi repassado a palavra ao coordenador geral, que ressaltou a
importância dos municípios e estados alocarem dotações orçamentárias em seus
orçamentos para que sejam custeadas suas conferências visto que, o Ministério da
Educação atua apenas como colaborador para que as mesmas se realizem. Já a
etapa nacional da Conferência Nacional de Educação – CONAE 2014 será
custeada integralmente pelo MEC. Prosseguindo o coordenador apresentou uma
proposta de reunião para o dia 07 de maio de 2012, com as duas comissões e dia
08 de maio de 2012, com o pleno e dia 09 de maio de 2012, com os
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representantes dos Fóruns Estaduais. Após a apreciação da proposta o pleno
propôs que no dia 07 de maio de 2012 sejam realizadas, pela parte da manha, as
reuniões com as duas comissões e no período da tarde a reunião com o pleno,
ficando para o dia 08 de maio de 2012, a reunião com os fóruns estaduais.
Prosseguindo o coordenador apresentou para análise e apreciação do pleno,
proposta de mobilização por meio de boletim eletrônico periódico, folder, cartaz e
parceria com a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Em seguida
ressaltou a importância de um mecanismo mais ágil no processo de repasse de
recursos do MEC para as conferências municipais e estaduais e do Distrito
Federal. Falou depois sobre as conferências virtuais e livres, informando que as
mesmas terão caráter preparatório sem poder deliberativo e sem poder
institucional. Em seguida o coordenador geral propôs para o boletim eletrônico
periódico a criação de um link de compartilhamento das informações dos sites das
entidades parceiras do Fórum com o site do FNE. Quanto à questão do repasse
dos recursos, o coordenador informou das dificuldades encontradas para esses
repasses por meio de convênio aos estados e municípios. Informou ainda que seria
definida uma forma mais ágil e eficiente para o repasse aos estados e municípios.
Em seguida o coordenador solicitou que seja apresentada uma proposta sobre as
conferências livres e virtuais na reunião do dia 18 de abril de 2012 que será
apresentada ao pleno para análise e apreciação. Prosseguindo informou que a
comissão esta trabalhando para o lançamento da Conferência Nacional de
Educação. Quanto às normas regulamentares, informou que a Comissão de
Mobilização e Divulgação, na reunião do dia anterior sugeriu que essas não
fossem elaboradas e no que diz respeito às faltas dos membros das entidades nas
reuniões do Fórum nacional de Educação – FNE informou que a decisão foi de que
as entidades serão comunicadas por meio de ofício sobre as ausências dos seus
representantes, para que essas sejam tomem as medidas que se fizerem
necessárias, e que, essa norma fosse incluída no Regimento Interno do FNE. A
proposta foi aprovada pelo Pleno. Em seguida o coordenador geral passou a
palavra ao coordenador da Comissão Especial de Sistematização e Monitoramento
que ao iniciar sua fala solicitou a senhora Dalila Andrade Oliveira que fizesse a
leitura da nota técnica com as inclusões das contribuições feitas na comissão.
Após a leitura a nota foi aprovada com as devidas alterações. Em seguida foi

passada a palavra ao pleno para que fossem feitas as recomendações cabíveis.
Prosseguindo o senhor Arnaldo Cardoso Freire solicitou que constasse em ata a
discordância da CONFENEN com o pleno do FNE pela não recomendação da ESB
25 e pela recomendação das ESB 114, ESB 185, ESB 300 e ESB 361. Em seguida
foi passada a palavra ao coordenador geral o qual encerrou a reunião.
Encaminhamentos: - Produzir Nota e Quadro Comparativo com Emendas
Recomendadas ao Substitutivo ao PL 8035/2010 para entrega ao Ministro da
Educação, às Comissões de Educação do Senado e Especial do PL 8035/2010 na
Câmara dos Deputados; - Promover Encontro Nacional do FNE com os Fóruns
Estaduais em organização no mês de novembro ou dezembro do ano corrente; Organizar a próxima reunião do pleno do FNE nos dias 07 e 08 de maio de 2012 e
- Organizar a reunião da Comissão de Sistematização e Monitoramento no dia 18
de abril de 2012.
Brasília-DF, 08 de maio de 2012.
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