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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FNE REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2011. 

 

Às nove horas do dia dezessete de junho de dois mil e onze na sala de Atos – 
nono andar – sede do Ministério da Educação, em Brasília-DF, deu-se início à 
primeira Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de Educação – FNE. Estavam 
presentes: Marcelo Ferreira Lourenço, representando a Associação Brasileira das 
Universidades Comunitárias - ABRUC; José Carlos Barreto de Santana, 
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; Gilberto Gonçalves Garcia, 
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; Arnaldo Cardoso 
Freire, representando a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - 
CONFENEN; João Batista de Oliveira Silva, representando o Conselho Nacional 
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica - CONIF; José Celestino Lourenço, representando a Central Única dos 
Trabalhadores - CUT; Dalila Andrade Oliveira, representando a Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação; Geraldo Grossi Júnior, 
representando o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - FNCEE; 
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; 
Eliene Novaes Rocha, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura - CONTAG; 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 e Carlos Augusto Abicalil, representando a Secretaria de 
Educação Especial – Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – 
SASE; Angelo Ronaldo Pereira da Silva, representando a Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica – Setec; Como observadores: Walisson Araujo- SASE, 
Luiz Claudio Megiorin – CONFENAPA; Eulália Sombra – ABRUC; Ivônio Barros – 
Senado Federal; Luiz Fernandes Dourado – Universidade federal de Goiás. 
Justificaram as ausências:  Antonio Colaço Martins – ABRUEM, Nelson Maculan – 



 
SBPC, Cristovam Buarque – Senado Federal, Edvaldo Pereira da Silva, José 
Clovis de Azevedo e Regina Vinhais Gracindo – CONSED, Fátima dos Reis – 
FASUBRA, por motivos de agenda. O Secretário Executivo Adjunto do Ministério 
da Educação, e Coordenador Geral do Fórum Nacional de Educação – FNE, 
Francisco das Chagas Fernandes, passou a Coordenar  a reunião. Cumprimentou 
a todos e todas e discorreu sobre o FNE, como decorrência da CONAE e, do Plano 
Nacional de Educação-PNE 2011/2020, na condição de um dos pilares da 
democratização e na construção coletiva da educação brasileira. Passou à Ata da 
primeira reunião que foi aprovada. Convidou o Coordenador da Comissão Especial 
de Sistematização e Monitoramento – CESM, Arlindo Queiroz, para fazer a 
apresentação do próximo ponto da pauta: Balanço da tramitação do Projeto de 
Lei nº 8035/2010 no Congresso Nacional. O Coordenador  da CESM informou 
sobre o apoio do consultor Luis Dourado na produção de nota relativa ao tema. O 
texto foi lido na íntegra e contou com os comentários, adendos e sugestões de 
Raimundo(Cadara), Heleno(CNTE), Hélder(Proifes), Eliene(Contag), 
Pedro(Confenapa), Arnaldo(Confenem), Maria Aléssio(SEB/MEC), Célia(Undime) e 
Chagas(SEA/MEC); com as sugestões acatadas, o texto foi aprovado. 
Arnaldo(Confenem) solicitou registro em ata da discordância da entidade que 
representa com a conceituação da Gestão Democrática em relação às escolas 
privadas. Sobre o Encontro Nacional sobre Plano Nacional de Educação 2011-
2020 e Lei de Responsabilidade Educacional o Coordenador da explanou a 
proposta de um seminário do FNE sobre a temática da Lei de Responsabilidade 
Educacional e o debate dos consensos em relação às emendas ao PNE. Com as 
contribuições de Hélder(Proifes), Maria Aléssio(SEB/MEC), Paulo(SEA/MEC), 
Heleno(CNTE), Chagas(SEA/MEC) o documento apresentado foi alterado e 
aprovado. Foi definido que os(as) coordenadores(as) serão as pessoas e entidades 
envolvidas com os eixos da CONAE, aos quais se acrescenta o professor Hélder 
representando o PROIFES. A comissão organizadora reunir-se-á em Brasília, no 
dia 08 de agosto do corrente ano. O evento será realizado nos dias 18 e 
19/08/2011. Passou-se à discussão do Regimento Interno do Fórum Nacional de 
Educação, ao qual foram feitas sugestões de alteração na minuta remetida aos 
participantes e analisada no dia anterior na Comissão de Sistematização. Com as 
contribuições de Geraldo(FNCEE), Pedro(Confenapa), Daniel(Campanha), 
Chagas(SEA/MEC) o documento foi aprovado por unanimidade. Quanto ao 
Documento sobre fundamentação histórica do Plano Nacional de Educação, 
foi apresentada uma prévia produzida pelo pesquisador Genuíno Bordignon. O 
objetivo é uma publicação do FNE sobre com o resgate histórico do Plano Nacional 
de Educação, do FNE e do Planejamento Educacional Brasileiro. Por consenso 
ficou decidido que o ensaio será remetido eletronicamente aos membros do FNE 
para análise e encaminhamento de sugestões. Passou-se a palavra ao 
Coordenador da Comissão Especial de Mobilização e Infraestrutura Professor 
Paulo Egon que apresentou o Plano de Mobilização para constituição dos 
Fóruns Estaduais e Distrital de Educação. Deu informes gerais sobre a 
mobilização das secretarias estaduais, locais e datas relativas às constituições dos 
fóruns estaduais, e distrital de educação. Disse que o Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em Brasília, fora bloqueado para a realização da próxima 
CONAE, no período de 4 a 13/12/2013, por ser a única data disponível. 
Arnaldo(Confenen) contrargumentou que fica inviável para os(as) professores(as) 



 
participarem de eventos longos no início de dezembro. Foi levantada a hipótese de 
realização da 2ª CONAE fora de Brasília. Hélder(Proifes) mostrou-se contrário e foi 
secundado por outros(as) participantes antecipando as dificuldades para os 
gestores da CONAE organizarem o evento fora de Brasília.  Foi apresentada 
minuta de oficio de mobilização destinado às Secretários Estaduais de Educação, 
solicitando a instituição dos Fóruns Estaduais com a maior brevidade possível.  A 
minuta foi aprovada com algumas correções. Ficaram aprovados também os slides 
de apresentação do FNE com as devidas correções sugeridas pelos(as) presentes. 
A seguir foi feita a apresentação e escolha da logomarca do Fórum Nacional de 
Educação. Duas logomarcas, dentre as 5 produzidas por empresa especializada 
contratada pela ACS/MEC, foram apresentadas e colocadas em apreciação.  Com 
o reparo de centralização da sigla, efetuado por Carlos Abicalil(SASE/MEC) ficou 
aprovada a logomarca do FNE no sentido vertical. A Seguir o Coordenador Geral 
do FNE lamentou a saída do SINASEFE do FNE e apresentou o ofício de 
solicitação da entidade. O Representante da CNTE pediu esclarecimentos sobre o 
eventual cancelamento da  reunião do Conselho do FUNDEB. A representante da 
SEB/MEC informou que não houve o cancelamento da reunião e sim o adiamento 
para julho/agosto em função do cronograma e saldo das cotas de emissão de 
passagens pelo MEC. O representante da CNTE, em seguida, propôs NOTA do 
FNE pela aplicação integral da Lei do Piso Nacional. Com as ponderações e 
sugestões do representante da Confenapa, da Undime, da SEB/MEC, CONIF, 
SASE/MEC. O Coordenador do Fórum entendendo consensual a produção da 
NOTA em questão montou comissão de redação com a participação de 
representantes da CNTE, UNDIME, SASE/MEC e CUT, restando aprovada a nota. 
O Representante da Campanha manifestou preocupação pela forma de 
comunicação do Governo, do MEC e do Ministro da Educação em relação às 
conquistas relativas às políticas públicas da educação, como feito exclusivo do 
governo, sem valorização da participação das forças vivas da sociedade. 
  


