MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA
FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO – FNE
ATA DA 2 ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FNE REALIZADA
EM 06 DE DEZEMBRO DE 2011

Às nove horas do dia seis de dezembro de 2011 na sala de Atos – nono andar –
sede do Ministério da Educação, em Brasília-DF, deu-se início à segunda reunião
extraordinária do Fórum Nacional de Educação – FNE. Estavam presentes: Marcelo
Ferreira Lourenço, representando a Associação Brasileira das Universidades
Comunitárias - ABRUC; Antonio Colaço Martins, representando a Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM; Paulo
Figueiredo Lima, representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
- SBPC; maria de Fatima Bezerra, representando a Comissão de Educação da
Camara dos Deputados; Maria Izabel Azevedo Noronha, representando o Conselho
Nacional de Educação - CNE; Pedro Trindade Barretto, representando a
Confederação Nacional das Associações de Pais de Alunos - CONFENAPA; Arnaldo
Cardoso Freire, representando a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino - CONFENEN; Edvaldo Pereira da Silva, representando o Conselho Nacional
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
-

CONIF;

Adercia

Hostin,

representando

a

Confederação

Nacional

dos

Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino – CONTEE; Fatima dos Reis,
representando a FASUBRA; 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; Helder Machado
Passos, 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; Angelo
Ronaldo Pereira da Silva, representando a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica – Setec; Murilo Silva de Camargo Representando a Secretaria de
Educação Superior – SESu.Como observadores: Walisson Araujo- SASE, Luiz
Claudio Megiorin – CONFENAPA; Eulália Sombra – ABRUC; Deputado Prof.
Teodoro da Assembleia Legislativa do Ceará;

Genuino Bordignon , consultor

Unesco;Neyara Aguiar – SESI/DN;Carlos Estevão Cruz, da União Nacional dos
Estudantes; Vivian Kafuhr Melcop da Undime. Justificaram as ausências: Nelson
Maculan – SBPC, Heleno Manoel Gomes de Araujo – CNTE;, José Clovis de
Azevedo e Regina Vinhais Gracindo – CONSED, Jose Celestino Lourenço – CUT;
Dalila Andrade Oliveira – ANPED, por motivos de agenda. Francisco das Chagas,
deu inicio à reunião, cumprimentando a todas e todos. Informou sobre a mudança da
pauta em função da impossibilidade da presença do Deputado Ângelo Vanhoni,
relator do PL 8035-PNE, devido aos preparativos para a leitura do parecer, no
mesmo dia, na Camara dos Deputados. A seguir leu as justificativas de ausências
dos representantes da CNTE e da ANPED à reunião. Solicitou aos interessados em
dar informes que o fizessem. Maria Izabel representante do CNE divulgou a Jornada
Salarial do Piso Nacional em São Paulo a partir de 2012. Prosseguindo, o
Coordenador solicitou que fosse analisada a ata da reunião anterior e que, não
havendo correções, a mesma fosse assinada. Professora Célia (Undime)_ comentou
a ausênccia do

nome dela no trecho que relatava a análise das emendas ao

PL8035 e o uso indevido da palavra “comandada”, quando sugeriu a troca por
“coordenada” ou outra expressão equivalente. Em seguida o Coordenador da
Comissão Especial de Mobilização e infraestrutura-CEMI, Prof. Paulo Egon fez um
breve relato sobre a discussão realizada nessa Comissão no dia anterior, sobre os 7
(sete) pedidos de inclusão de novas entidades ao FNE. A conclusão apresenada foi
a de que, no momento, não é oportuna a incusão de novas entidades até que sejam
alterdos os critérios regimentais de ingresso pelo Pelo pleno do FNE. Informou que o
parecer foi de indeferimento ao pedido das 5 (cinco) entidades postulantes para
evitar, segundo determinações da CONAE, a dupla representação por segmentos.
Informou, ainda a deliberação dos membros da CEMI, de que deverá ser submetido
ao pleno do FNE uma vaga para os Povos Indígenas e outra para os(as)

representantes da Diversidade de Gênero de Orientação Sexual. Em seguida o
Coordenador-Geral do FNE aprofundou a explicação dada para efeitos didáticos e,
após manifestação de “endosso total” por Pedro Trindade (CONFENAPA) as
proposições foram acatadas por unanimidade. Prosseguindo foi apresentada a
proposta de calendário para a organização da CONAE e as dificuldades logísticas
para a realização da etapa nacional da CONAE em 2014. Após intenso debate
houve Houve um entendimento amplo de que o mais adequado será a realização da
CONAE em 2013, com proposição de calendário definido na próxima reunião da
Comissão Geral do FNE e, ainda que, por intermédio da Comissão de Mobilização,
sejam feitas as tratativas com o Governo do Distrito Federal junto à empresa que
cuida dos eventos do MEC no sentido de realizar a etapa nacional da CONAE no
primeiro trimestre de 2.014.
Em seguida foi apresentada ao Pleno uma proposta de criação de sistema para
acompanhamento dos Fóruns Estaduais. O Coordenador da CEMI informou da
possibilidade de produção de um sistema de monitoramento dos Fóruns Estaduais
de Educação, em parceria com a UFPE. Prosseguindo ressaltou o apoio dessa
comissão à Carta Aberta – Em defesa da concepção sistêmica na gestão federal da
educação: pela administração integrada da educação básica e do ensino superior no
MEC. A seguir, a senhora Célia Maria (UNDIME) propôs que houvesse discussão e,
se possível, subscrição pelo FNE de uma Carta Aberta em contraposição ao projeto
de cisão, na gestão federal, da educação básica e da educação superior
apresentado pelo Senador Cristóvam Buarque (PDT-DF) e já aprovado em comissão
de mérito. Após a proposta apresentada o Coordenador do FNE ponderou que, das
31 entidades que assinam a Carta Aberta, 14 são integrantes do FNE. Depois de
argumentos em concordância manifestados pelo senhor Daniel Cara (CAMPANHA),
senhor Hélder Machado (PROIFES), senhor Pedro Trindade (CONFENAPA) a
intenção de produzir a nota com destino específico para o MEC e as Presidências do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados foi aprovada por unanimidade. O
Coordenador da reunião, então, solicitou que Célia Maria (UNDIME), Daniel Cara
(CAMPANHA) e Paulo Lima (SBPC) redigissem o documento. Prosseguindo, o
Coordenador da Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização CEMS,
senhor Arlindo Queiroz, apresentou os itens relativos à respectiva comissão.
Informou que a professora Iria Brzezinski (Entidades de Estudos e Pesquisa em

Educação), presente à reunião do dia anterior na CEMS, solicitou aos integrantes
da Comissão de Mobilização e Divulgação que entrassem em contato com o titular
da SEDUC/GO para dirimir dúvidas em relação ao funcionamento do Fórum
Estadual daquela UF. Em seguida, Arlindo Queiroz

(SEA) comentou sobre a

intenção da Secretaria Geral da PR de desenvolver o Sistema Nacional de
Participação Social. Informou que participou como representante do MEC nesse
coletivo, e que tratou como relevante a busca por indicadores de efetividade dos
espaços de participação e a apresentação das possibilidades das conferências
virtuais, conforme exposição de especialistas em tecnologias da informação. Expôs,
então, a ideia de colocar em perspectiva a possibilidade do uso de conferências
livres em ambientes virtuais na construção da próxima CONAE como etapa
preparatória. Ficou indicado que seria propiciada exposição e discussão sobre o
tema, por especialistas no assunto, e entidades/órgãos que estejam utilizando esta
metodologia aos/às integrantes do FNE. Prosseguindo, apresentou um esboço do
Documento: Orientações para os Fóruns Estaduais de Educação. Informou que o
documento é uma orientação aos fóruns estaduais e municipais e não tem caráter
deliberativo. Trata-se de releitura do documento final da Conae/2010, extraindo dele,
as principais incumbências aos entes federados. Em seguida solicitou ao consultor
Genuíno Brodignon (UNESCO) que explicasse, sinteticamente, a lógica de
organização do esboço do documento com orientações para os fóruns estaduais de
educação relativas às decisões emanadas da CONAE/2010. Exposta a síntese, o
consultor alertou que era um documento inicial e seu aperfeiçoamento dependia, de
forma essencial, dos diferentes olhares das entidades e das especificidades dos
Estados. Ao continuar a sua comunicação sobre o tema Arlindo Queiroz, deixou
evidente que era um esboço inicial de um exercício que seria aplicado aos três entes
federados, produzido inicialmente sobre as incumbências dos fóruns estaduais para
anteceder à primeira reunião do FNE em 2012. O próximo passo seria aplicar o
mesmo processo para extrair as incumbências dos fóruns municipais. E em seguida
as incumbências do FNE para a esfera federal. E complementou pela afirmação de
que o documento quando alcançar a fase de documento preliminar, seria enviado
aos/às componentes da Comissão Especial de Sistematização e Monitoramento do
FNE com o objetivo de municiar os/às coordenadores/as de eixo na oferta de
sugestões de aprimoramento. O Coordenador Geral do FNE recorreu no sentido de

só enviar o documento para análise quando estivesse com as 3 peças unidas. Com
a aquiescência do Arlindo (Coordenador da CEMS) de Maria Izabel (CNE), Pedro
Trindade (CONFENAPA) e Geraldo Grossi Jr (FNCE) ficou definido que seria
ajustado o formato para um documento único, mantido o caráter informativo e, só
então, remetido aos/às integrantes do FNE, antes da reunião com os coordenadores
de eixo em fevereiro próximo. Prosseguindo, o senhor Arlindo Queiroz, informou
sobre a tramitação do Plano Nacional de Educação – PL 8035/2010. Em seguida o
Coordenador do FNE, Francisco das Chagas, solicitou à Deputada Fátima Bezerra
(CEC-CD) que esclarecesse aos/às presentes sobre as reais possibilidades do PL
8035/2010-PNE ainda ser aprovado em 2011. Ela confirmou que há sim, dentro do
espaço regimental, a condição da aprovação neste ano desde que, não sejam
formulados pedidos de vista. Estevam Cruz (UNE) questionou à deputada se a não
aprovação do PNE ainda em dezembro implicaria em prejuízos para o relatório e
Comissão Especial. A Deputada Fátima Bezerra informou que para o relatório, não.
Mas, para a Comissão Especial, sim. O Coordenador da CEMS informou sobre a
proposta de submeter ao pleno do fórum uma Nota elaborada na reunião do dia
anterior. Encaminhou para que Maria Izabel (CNE)
aprovação da matéria sobre a tramitação

apresentasse e defendeu a

do Plano Nacional de Educação no

Congresso Nacional. Maria Izabel (CNE) leu a proposta.

Estevam Cruz (UNE)

explicitou os dois princípios básicos que pautaram a produção da Nota na CEMS:
aprovação em 2011 e respeito às deliberações da CONAE. Com as contribuições de
Daniel Cara (CAMPANHA), de Francisco das Chagas, Coordenador do FNE, Maria
Izabel (CNE), do senhor Pedro Trindade (CONFENAPA), da Deputada Fátima
Bezerra (CEC-CD), do senhor Hélder Machado (PROIFES), do senhor Edivaldo
Pereira (CONIF) a Nota foi aprovada. Arlindo Queiroz, Maria Luiza (SEB/MEC) e o
Coordenador do FNE, Francisco das Chagas lembraram da prudência necessária no
convencimento dos/as deputados/as para evitar os pedidos de vistas pelos membros
da Comissão Especial PL 8035/2010. Fátima Bezerra (CEC-CD) lembrou: “o FNE
tem papel decisivo. Só o movimento social terá força para evitar o pedido de vistas
para garantir a aprovação ainda em 2011”. Finalizando, o Coordenador-Geral
informou sobre os encaminhamentos aprovados na reunião, a saber: a) Distribuir
NOTA entre os/as parlamentares da Comissão Especial; b) Redigir e encaminhar
NOTA ao MEC e às presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

c) Preparar e encaminhar aos participantes do FNE o documento com as
orientações da CONAE sistematizadas para as 3 esferas da administração pública; e
d) Pesquisar as condições de logística para a edição da etapa nacional da CONAE
no primeiro quadrimestre de 2014. Nada mais havendo a tratar, às 12:40 h, o senhor
Francisco das Chagas encerrou a reunião, convidando todas e todos para o
acompanhamento da leitura do relatório na Comissão Especial do PL 8035 na parte
da tarde.
Brasília-DF, 20 de março de 2012.
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