
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA-EXECUTIVA ADJUNTA 

FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO – FNE 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FNE – 03 e 04 DE DEZEMBRO DE 2012 

 

Às 14h do dia 03 de dezembro de 2012, na Sala de Atos, 9º andar do 

edifício sede do Ministério da Educação, deu – se início à 3º reunião 

extraordinária de 2012, do Fórum Nacional de Educação – FNE, presidida pelo 

titular da Secretaria Executiva Adjunta – SEA e coordenador do FNE, Francisco das 

Chagas Fernandes. Estavam presentes: Marcelo Ferreira Lourenço, representando 

– Associação Brasileira das Universidades Comunitárias - ABRUC; Carlos Alberto 

Pereira da Silva, 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; Anna 

Beatriz de Almeida Waehreldt, representando  a Confederação Nacional do 

Comercio – CNC; Maria de Fatima Bezerra, representando a Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados; Gilberto Gonçalves Garcia, representando o 

Conselho Nacional de Educação – CNE;      Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho 

e Marta Vanelli,      pela   Confederação Nacional   dos Trabalhadores em 

Educação – CNTE; Pedro Trindade Barretto e Urçula Carina Zanon,   

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; João Batista 

de Oliveira Silva - representando o Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF; Denilson Bento 

da Costa e Elza Marina da Silva Moretto,      representando o Conselho   Nacional 

de    Secretários de Educação – CONSED;   Adércia Hostin, representando a 

Confederação   Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino – 

CONTEE;     Antonio Bittencourt Filho,    representando a União Geral dos 

Trabalhadores – UGT;    Dalila Andrade Oliveira representando a      Associação 

Nacional de Pós-Graduação   e Pesquisa em    Educação - ANPED;    Iria Brzezinski    

representando a  Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 



 
Educação – ANFOPE; Mauricio Fernandes Pereira e Jose Geraldo de Santana 

Oliveira, representando o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - 

FNCE; Raimundo Jorge do Nascimento de Jesus, representando a Comissão 

Assessora 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; Eliene Novais 

Rocha, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

- CONTAG; Manuela Braga e Lucas Chequetti Farias, representante da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES; Maria Ieda Nogueira e Artur 

Costa Neto, representando a União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação - UNCME; Célia Maria Vilela Tavares e Marcia Adriana de Carvalho, 

representando a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - 

UNDIME; Carlos Estevão Caligiorne Cruz e Daniel Iliescu, representando a União 

Nacional dos Estudantes-UNE; Victor de Wolf Rodrigues Martins, representando a 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais , Travestis e Transexuais – 

ABGLT; Lúcia Helena Rincon Afonso, representante da União Brasileira de 

Mulheres – UBM; Teodora de Souza, representando a Comissão Nacional de 

Educação Escolar Indígena – CNEEI; Francisco das Chagas Fernandes, Paulo Egon 

Wiederkehr e Arlindo Cavalcanti de Queiroz, representando a Secretaria Executiva 

Adjunta - SEA; Antonio Roberto Lambertucci, representando a Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE/MEC; Maria Luiza Martins Alessio, 

representando a Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC Vânia do Carmo 

Nóbile Silva, representando a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 

SETEC.  O Coordenador do FNE iniciou à reunião saudando a todos(as). Registrou 

a presença dos membros suplentes do FNE e dos representantes dos Fóruns 

Estaduais de Educação no evento. Informou que independentemente da 

participação do Ministro de Estado da Educação, senhor Aloizio Mercadante, no 

Ato Solene de Lançamento da Conae 2014, onde foi feita assinatura da portaria 

de convocação da conferência, em ato realizado no auditório do edifício sede do 

MEC – Esplanada dos Ministérios, Bloco L – térreo – Brasília – DF, às 9h30min do 

mesmo dia, também estava confirmada sua participação nesta reunião do Fórum 

Nacional de Educação – FNE. A seguir solicitou aos membros do FNE, que 



 
observassem a ata da reunião anterior do FNE para que no dia seguinte a mesma 

fosse submetida à aprovação do pleno. Em seguida fez a apresentação da 

identidade visual da Conae/2014. Prosseguindo, informou que os representantes 

da empresa responsável pela reserva do Centro de convenções continuam 

reafirmando o compromisso assumido com a Comissão Especial de Mobilização e 

Divulgação em garantir a referida reserva para a realização da Conae/2014. A 

seguir ressaltou a necessidade de registro das conferências livres com a inclusão 

do número de participantes. Finalizando sua fala, informou que no dia seguinte 

pela manhã, continuaria a reunião do Pleno e no período da tarde, seria realizado 

o 2º encontro do FNE com os representantes dos Fóruns Estaduais de Educação 

tendo como pauta a Conae-2014, onde seriam discutidos os seguintes assuntos: 

a) mobilização dos Fóruns Estaduais de Educação; b) proposta de divulgação da 

Conae/2014; c) documento de orientação aos Fóruns Estaduais e Municipais; d) 

utilização dos recursos financeiros referentes ao apoio institucional às 

conferências municipais, estaduais e do Distrito Federal; e) outras formas de 

colaboração e parcerias para patrocínio de atividades culturais. Prosseguindo 

informou, ainda, que no dia 05/12/2012, no encontro do FNE com os 

representantes dos Fóruns Estaduais de Educação, serão feitas as seguintes 

apresentações: a) portal digital de suporte às conferências livres virtuais e 

presenciais; b) apresentação do sistema digital de relatoria da Conae/2014; c) 

sistema de eventos, sistema digital de gestão da Conae/2014. Prosseguindo o 

coordenador do FNE propôs que fosse formada uma comissão com os seguintes 

membros do FNE: Arlindo Cavalcanti de Queiroz, Arnaldo Cardoso Freire, Dalila 

Andrade Oliveira, Daniel Tojeira Cara, com o intuito de elaborar uma minuta de 

nota pública do Fórum Nacional de Educação ratificando as reinvindicações 

aprovadas pelo FNE no que concerne aos 10% do PIB, 50% do fundo social do pré-

sal e 100% dos royalties do petróleo para a educação, e que a mesma seja 

submetida à apreciação e aprovação do pleno na reunião do dia seguinte. Em 

seguida o coordenador do FNE passou a palavra à deputada federal Maria de 

Fátima Bezerra. Que, ao iniciar sua fala, cumprimentou a todos os presentes e 

informou do registro do ato solene de lançamento da Conae/2014, feito pela 

parlamentar no plenário da câmara dos deputados. Informou ainda, sobre o 

esforço feito para acompanhar o debate do PNE no Senado Federal, haja vista que 



 
o referido plano retornará para câmara dos deputados, onde haverá necessidade 

de se fazer um calendário bem definido, visando tornar mais ágil o processo de 

tramitação do plano. Em seguida informou que, com a participação da CNTE, 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Undime e Consed, foi feito um 

relatório já enviado ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco 

Maia, o qual propõe a correção do piso salarial dos professores da educação 

básica além do INPC mais a inclusão de um gatilho de correção visando manter 

um ganho real dos salários.  Finalizando sua fala, informou que em razão da 

exiguidade do tempo não via alternativa para resolver a questão do ajuste do piso 

salarial dos professores da educação básica que não fosse por meio de uma 

Medida Provisória. Após a fala da deputada Fátima Bezerra, o coordenador do 

FNE ressaltou a necessidade da realização de um ato solene do lançamento da 

Conae/2014, no Congresso Nacional e solicitou aos membros do FNE, que 

fizessem a articulação para realização desse lançamento com a presença do 

ministro. Em seguida foi passada a palavra ao Ministro de Estado da Educação 

Aloizio Mercadante. Ao iniciar sua fala o ministro cumprimentou a todos(as) e em 

seguida disse que não será tão simples a questão do reajuste do piso salarial dos 

professores da educação básica, ser aprovada por meio de Medida Provisória, 

pois, em razão da queda de arrecadação e outras limitações, muitos 

governadores e prefeitos se colocam contra o piso salarial. Prosseguindo 

ressaltou a aprovação do PNE e fez comentários sobre a Medida Provisória nº592, 

de 03 de dezembro de 2012. Disse que a mesma mantem o respeito à 

manutenção dos contratos de concessões anteriores e falou da previsão de 

receita para educação advinda de novos contratos. Finalizando sua fala o ministro 

sugeriu às entidades estudantis e aos membros do FNE que cobrem dos prefeitos 

e governadores uma carta de compromisso na aprovação da Medida Provisória. 

Após exposição, o Ministro Aloizio Mercadante respondeu às perguntas 

formuladas por: Maria de Fátima Bezerra, Célia Maria Vilela Tavares, Daniel 

Tojeira Cara e Joao Batista de Oliveira Silva. O coordenador do FNE agradeceu a 

presença do ministro e, solicitou aos membros do FNE que se dirigissem às suas 

comissões para dar continuidade aos trabalhos, sugerindo três propostas para 

serem discutidas pelas duas comissões conforme o seguinte: 

a) Nota Pública do FNE ratificando as reinvindicações aprovadas pelo FNE.  



 
b) Organização de um Ato Público do FNE no Congresso Nacional; 

c) Elaboração de um cartão de natal do FNE aos congressistas. 

Prosseguindo informou que as propostas acima serão apresentadas para 

aprovação do Pleno no dia seguinte. Nada mais havendo a tratar o coordenador 

do FNE encerrou a reunião. Às 9h do dia 04 de dezembro de 2012, na sala de 

reunião do hotel LAKE SIDE, em Brasília-DF, foi reiniciada a 7º reunião do Fórum 

Nacional de Educação (FNE). O Coordenador do FNE, Professor Francisco das 

Chagas iniciou sua fala cumprimentando a todos(as) e solicitando a apresentação 

de todos os presentes. A seguir fez proposta de um calendário com a previsão de 

realização das conferências municipais e intermunicipais para o período de 

fevereiro a maio de 2013, conferências estaduais e distrital para o período de 

agosto e setembro e, a Conferência Nacional de Educação – Conae/2014, em 

fevereiro de 2014. Após a apreciação do Pleno, o calendário foi aprovado. Propôs, 

ainda, a inversão da pauta da reunião do FNE  para que o Grupo de Trabalho 

destacado para a elaboração da Nota Pública, pudesse se reunir, e apresenta-la  

até o final da reunião, para apreciação e aprovação pelo Pleno. Em seguida 

passou a palavra ao Coordenador da Comissão Especial de Monitoramento e 

Sistematização, senhor Arlindo Cavalcanti de Queiroz, que ao iniciar sua fala 

cumprimentou a todos(as) e em seguida informou sobre o ajuste na tabela de 

delegados anexa ao Regimento Interno da Conae/2014, que passou de 303 para 

308 delegados. Informou aos membros do FNE que foram destinadas mais 5 

vagas aos sindicatos dos servidores públicos federais. E que, em razão da extinção 

de uma entidade ligada à Secretaria de Direitos Humanos, as 4 vagas de 

delegados destinadas a esta entidade, terão de ser remanejadas. Visando a 

resolver esta questão, foi proposto como encaminhamento pelo Pleno que a 

SECADI-MEC, negocie essas vagas com as entidades ou setores ligados às pessoas 

com deficiência. Caso a SECADI-MEC, não consiga fazer essa mediação, a mesma 

será feita na próxima reunião do FNE. Em seguida o senhor Arlindo fez 

comentários sobre o documento de orientação para os Fóruns Estaduais e 

Municipais de Educação para a Conae/2014. Disse ainda, que o documento não é 

normativo e sim de orientação e que o mesmo ainda precisa de ajustes. Por essa 

razão solicitou contribuições aos membros do FNE. Disse, também, que o 

documento seria apresentado aos representantes dos Fóruns Estaduais de 



 
Educação, e que, após os devidos ajustes o documento será disponibilizado no 

site da Conae/2014. Em seguida o senhor Arlindo solicitou ao consultor, senhor 

Genuíno Bordignon, que apresentasse o documento ao Pleno. Após a 

apresentação, o coordenador solicitou aos membros do FNE que enviassem suas 

contribuições para o seguinte e-mail: ledagomes@mec.gov.br. Em seguida o 

coordenador do FNE ressaltou que os delegados por indicação nacional não serão 

obrigados a participar das conferências municipais, estaduais e distrital, porém os 

delegados por indicação estadual, terão de participar dessas etapas como critério 

para a etapa nacional. Após a fala do coordenador do FNE foi tirado como 

encaminhamento que as entidades indiquem seus delegados até a próxima 

reunião do FNE. Em seguida foi ressaltada a necessidade de atualização do banco 

de palestrantes. Solicitou aos representantes das entidades que o mesmo seja 

atualizado até fevereiro de 2013 e, que sua organização seja feita juntamente 

com os coordenadores de eixos. Propôs, ainda, que o banco seja organizado com 

os temas principais dos eixos e sugeriu a indicação de 3 palestrantes. Informou 

que, após a atualização desse banco, o mesmo será disponibilizado para os 

Estados, Municípios e Distrito Federal. Em seguida o coordenador do FNE pediu 

urgência na definição dos colóquios e solicitou que esses estejam prontos até 30 

de janeiro de 2013. Na sequência propôs a realização de uma reunião com os 

coordenadores de eixo em janeiro de 2013. Em seguida o senhor Arlindo passou a 

palavra ao senhor Geraldo Grossi Júnior- Secretaria de Articulação com os 

Sistemas de Ensino – SASE/MEC, para fazer sua apresentação no que concerne à 

articulação das conferências com o processo de elaboração dos planos decenais 

locais. Ao iniciar sua fala o senhor Geraldo Grossi Júnior, disse que a proposta é 

passível de negociação e que ela foi feita para o CONSED e agora estava sendo 

apresentada ao FNE para apreciação. Informou que só 12 estados possuem o 

Plano Estadual de Educação. Diante dessa situação a proposta tem como 

finalidade a prestação de assistência técnica aos estados e municípios, visando a 

subsidiar o alinhamento desses planos ao Plano Nacional de Educação – PNE. 

Após a apresentação o coordenador-geral achou a proposta pertinente, porém 

manifestou preocupação com relação à questão da estrutura já que os gastos 

com alimentação e hospedagem financiados pelo FNE são para um dia e meio. 

Prosseguindo disse que, com a inclusão de mais essa atividade, advinda da 
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proposta acima citada, será necessário acrescentar mais um dia de trabalho para 

apresentação desta proposta aos Estados e Municípios. Em seguida informou a 

necessidade de solicitar à SASE, ao CONSED e à UNDIME um posicionamento de 

quem vai financiar a estrutura com alimentação e hospedagem, para o 

desenvolvimento da atividade acima citada. Finalizando sua fala o senhor Arlindo 

fez a apresentação do ambiente de suporte às conferências livres. Informou que 

essa plataforma possibilita a criação e divulgação das conferências livres e virtuais 

e que essa rede social, ainda encontra-se em fase de teste. Em seguida o 

coordenador do FNE informou que o lançamento da Conae/2014 foi cadastrado 

na rede social como a primeira conferência livre. Na sequência passou a palavra 

ao coordenador da Comissão de Mobilização e Divulgação, senhor Paulo Egon 

Wiederkehr, que ao iniciar sua fala cumprimentou a todos e em seguida falou 

sobre o processo de mobilização nos Fóruns Estaduais de Educação. Apresentou 

um mapa e um quadro com a situação atual de mobilização dos estados, e disse 

que esse  quadro encontra-se disponível no site do FNE para atualização. 

Prosseguindo, solicitou o emprenho dos membros do FNE para atualização do 

referido quadro. Em seguida foi proposto pelo coordenador do FNE que o senhor 

Paulo Egon e mais dois ou três membros da Comissão Especial de Mobilização e 

Divulgação se reunissem com os representantes dos estados que estavam com 

dificuldade na mobilização e instituição dos fóruns. Prosseguindo o senhor Paulo 

Egon, informou que foi enviado o ofício circular nº 002/2012 que trata da 

articulação da mobilização dos fóruns estaduais, aos membros do FNE. 

Entretanto, até a data, somente a UNDIME teria enviado resposta à comissão. A 

seguir o coordenador propôs como encaminhamento a entrega do ofício em 

mãos a todos os representantes das entidades presentes na reunião e, também, 

reenviar o documento a todos os membros titulares e suplentes do FNE e, aos 

coordenadores dos fóruns estaduais. Finalizando sua fala o senhor Paulo Egon 

apresentou como proposta da comissão, que a nota pública fosse  em uma 

petição pública na rede social para que em seguida fosse enviada aos 

parlamentares, governadores e prefeitos. Ainda foi proposto pela comissão a 

realização de um ato público e envio de um cartão de natal aos parlamentares, 

pleiteando 50% do fundo social do pré-sal e os 100% dos royalties do petróleo 

para a educação. O Coordenador do FNE propôs que a nota pública não fosse 



 
centrada na Medida Provisória, mas nas reinvindicações aprovadas pelo Fórum , 

ou seja, 10% do PIB, 50% do fundo social do pré-sal e 100% dos royalties do 

petróleo. O Pleno acatou a realização do ato público, com a participação do FNE, 

porém sugeriu que não fosse marcada ainda a data do referido ato. Propôs que a 

CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação) elaborasse a arte 

do cartão de natal virtual o qual será assinado pelo FNE e em seguida por todas as 

entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação - FNE. Na sequência 

informou que as entidades que quiserem transformar esse cartão virtual em 

cartão de papel poderão fazer e poderão, também, enviar pelos correios, aos 

parlamentares, governadores e prefeitos. Em seguida o coordenador da Comissão 

Especial de Monitoramento e Sistematização, solicitou a Senhora Dalila Andrade 

Oliveira que apresentasse a nota pública para apreciação do pleno. Após a leitura 

da nota a mesma foi aprovada. Nada mais havendo a tratar o coordenador do FNE 

encerrou a reunião. 

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2013 
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