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Às dez horas do dia vinte de maio do ano de dois mil e vinte e um, pela plataforma Zoom, deu-se
início à 2ª Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de Educação – FNE de modo remoto,
presidida pela Coordenadora do Fórum Nacional de Educação – FNE, Maria Ester Galvão de
Carvalho, e estavam presentes: Ítalo Francisco Curcio, representando a Associação Brasileira de
Instituições Educacionais Evangélicas – ABIEE; Fredric Litto e Ronaldo Mota, representando a
Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED; Paulo Muniz Lopes, representando a
Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC; Roberta Valeria Guedes de
Lima, representando a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil – ANEC; Flávio José
Arns e Roberta Sousa Almeida Pontes, representando a Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal - CEC/SF; Maria Eliane Franco Monteiro Azevedo, representando a
Confederação Nacional da Indústria – CNI; Arnaldo Cardoso Freire e João Luiz Cesarino da Rosa,
representando a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN; Maria
Ester Galvão de Carvalho, representando o Fórum Nacional dos Conselheiros Estaduais e Distrital
de Educação – FONCEDE; Manoel Humberto Gonzaga Lima, representando a União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME; Fabrício Storani de Oliveira, representando a
Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, do Ministério da Educação –
SEMESP/MEC; Anthony Tannus Wright e Daniel Prado Machado, representando a Secretaria de
Alfabetização, do Ministério da Educação – SEALF/MEC; Marcelo Acácio da Silva,
representando a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES; Garigham Amarante
Pinto, representando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; Maria Cristina
Mesquita da Silva, representando a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES/MEC; Carlos Eduardo Sanches da Silva, representando a Secretaria de Educação
Superior – SESu/MEC; Dilermando José da Silva, representando a Secretaria Executiva do
Ministério da Educação – SE/MEC; Rodrigo Formiga Sabino de Freitas, representando o Gabinete
do Ministro do Ministério da Educação – GM/GAB/MEC; Marilza Machado Gomes Regattieri e
Kedson Raul de Souza Lima, representando a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
– SETEC/MEC; Danilo Dupas Ribeiro, representando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP; Lucas Fernandes Hoogerbrugge, representando Todos pela
Educação – TPE; Anderson Jamil Abrahao, representando a Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior – SERES/MEC; Beatriz Maria Eckert-Hoff, representando o Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB; Daniele Bernardino Pereira de Salles,
representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; Wisley João Pereira,
representando o Serviço Social da Indústria – SESI; Mauro Luiz Rabelo, representando Secretaria
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de Educação Básica – SEB; Luis Filipe Eich, representando a União Nacional dos Estudantes –
UNE; e como ouvintes Ivanilde Maria, representando a Assessoria do Senador Flávio Arns;
Renata, representando a Undime. Ao iniciar a reunião, a Coordenadora Maria Ester Galvão de
Carvalho cumprimentou a todos (as) que estavam presentes naquele momento e logo passou para
o primeiro item da pauta sobre os informes. Informou que foi indicado pela Associação Nacional
de Educação Católica do Brasil – ANEC, como nova representação suplente no FNE, o Secretário
Executivo da ANEC o senhor Prof. Guinartt Diniz, conforme Ofício ANEC nº 244/2021, de 17 de
maio de 2021, e que a senhora Roberta Guedes continua como representante titular. Também
informou que a partir das definições que forem tomadas nesta reunião serão encaminhados Ofícios,
que já estão com suas minutas prontas, para os Fóruns e Conselhos Estaduais de Educação, para o
Presidente da UNCME para que faça uma interlocução com os Fóruns e Conselhos Municipais de
Educação, ao Presidente da UNDIME para que façam uma interlocução de comunicação com
todos os Secretários (as) Municipais de Educação, encaminhando o material produzido pelas
Comissões Permanentes do Fórum. Também informou que há minuta de Ofício pronta aos
Governadores, Parlamentares e aos parceiros do Fórum Nacional de Educação encaminhando a
documentação aprovada pelo pleno. De igual modo, o encaminhamento de um Ofício ao Ministro
de Estado da Educação, que também solicitará uma agenda com a Coordenadora do FNE para
tratar de assuntos referentes as conferências. Pediu apoio do senhor Dilermando José da Silva,
representante da Secretaria Executiva do MEC, na montagem do processo de viabilização de toda
a logística para a realização das conferências. Para isso, a Comissão Especial de Mobilização e
Divulgação está elencando as necessidades reais para que se façam as Conferências Municipais de
Educação que se aproximam, no período de agosto a outubro do corrente ano. Disse que é preciso
informar todo o País que é o momento de mobilização pela educação e pensar no Plano Nacional
de Educação – PNE. Por fim, falou que é preciso preparar os documentos necessários para que as
conferências aconteçam, por exemplo, o Regimento da Conferência, onde constam diversas
informações e uma delas, a indicação do quantitativo de delegados (as) de determinadas
instituições para a Conferência Nacional de Educação – CONAE, seja presencial ou híbrida. Como
próximo passo informou que é preciso formatar as orientações para a realização das conferências,
objeto próximo a ser produzido pela Comissão Especial de Mobilização e Sistematização Em
seguida perguntou aos demais integrantes presentes se teriam algum informe para a Plenária. Não
havendo manifestação, passou-se para o próximo item da pauta para a apresentação de proposta
de calendário para realização do processo eleitoral da nova Coordenação do FNE. Informou que
seu mandato de Coordenadora do Fórum se vence dia 24 de agosto de 2021 e por isso a necessidade
de já começar o processo eleitoral. Agradeceu as mensagens de carinho recebidas para que
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continuasse no FNE, mas, no entanto, disse que conforme o Regimento Interno do Fórum é preciso
haver essa mudança de gestão, mas que não se afastará do Fórum, tentará integrar como suplente,
talvez, representando alguma instituição, mas não pelo FONCEDE. Informou que segundo o
Regimento Interno a eleição prevê que 30 (trinta) dias antes do processo eleitoral é preciso
constituir a Comissão Eleitoral que ficará responsável por todo o processo de candidaturas e
eleição. Nesse sentido, fez uma proposta de calendário: dia 22 de junho (terça-feira) uma reunião
extraordinária para a constituição da Comissão Eleitoral para eleição da nova coordenação do
Fórum; e 24 de agosto (terça-feira) uma reunião como pauta única a eleição e posse do (a) novo
(a) Coordenador (a) do Fórum Nacional de Educação. Disse que a Comissão Eleitoral ficará
responsável por conduzir os trabalhos da reunião do dia 24 de agosto. Em seguida solicitou
manifestação quanto à estas datas apresentadas. O senhor Arnaldo Cardoso Freire concordou com
as datas e disse que gostaria de compor a Comissão Eleitoral, visto que não concorrerá a vaga de
Coordenador. A Coordenadora Ester Carvalho cumprimentou alguns integrantes que entraram na
reunião e não havendo óbices às datas apresentadas para as próximas reuniões do pleno, passou a
palavra a senhora Roberta Guedes para um informe. A senhora Roberta Guedes disse que a ANEC
tem como foco o trabalho juvenil e com esse objetivo fará uma apresentação de modo virtual, na
próxima quarta-feira (26 de maio), às 15h, com a liderança das Escolas Católicas e apresentações
de jovens de escolas sociais (gratuitas) e representação dos jovens dos grêmios estudantis das
escolas privadas e convida a todos, em especial, a UNE e a UBES. Convidou os representantes da
UNE e da UBES a estarem presentes em um ciclo de “lives” pela juventude e que mostrem o
envolvimento e a participação dos jovens na política nacional. A Coordenadora Ester Carvalho
agradeceu o informe da senhora Roberta Guedes e logo em seguida passou a palavra ao senhor
Arnaldo Cardoso Freire, Coordenador responsável pela Comissão Especial de Mobilização e
Divulgação para apresentar o material visual corrigido. Antes, justificou a ausência do senhor Toni
Reis, também responsável pela coordenação dessa comissão, a ausência da senhora Elizabeth
Guedes, por terem agendas no mesmo horário dessa reunião. O senhor Arnaldo Cardoso Freire
cumprimentou a todos (as) e apresentou a logo da CONAE 2022 com as correções sugeridas na 2ª
Reunião Extraordinária: inseridos os equipamentos tecnológicos, cadeirante, uma representação
indígena e os avatars nas fronteiras das regiões do Brasil; também foi colocado mais um
representante de cor negra. Apresentou o modelo de cartaz com o título da conferência e as datas
da CONAE 2022. Pediu para que se verificasse e se definisse o sítio das informações da CONAE
2022 e as logomarcas que ficaram no cartaz. Considerou importante conter todas as logomarcas
das entidades e instituições que compõem o Fórum. A Coordenadora Ester Carvalho diz que na
última CONAE houve a proposição de se colocar todas as logomarcas das entidades, no entanto,
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isso não foi feito porque visualmente a arte ficaria muito poluída. Disse que no Documento
Referência, a primeira página logo depois da capa é o conjunto de dados de logomarcas de todas
as entidades e instituições que integram o FNE e como este documento será entregue
eletronicamente, contemplará a presença das logomarcas. Também disse que não se sabe se é
permitida a inserção da logomarca do Ministério da Educação. Informou que foi encaminhado à
Secretaria Executiva do MEC um processo via sistema SEI solicitando junto à Subsecretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC que sejam inseridos e revistos alguns menus do
sítio do Fórum para a CONAE 2022. Confirmou que logo será encaminhado um Ofício ao Ministro
de Estado da Educação com a solicitação de que se faça o decreto de convocação da 4ª Conferência
Nacional de Educação 2022 – CONAE 2022 e indicar quem serão, no MEC, os responsáveis por
todas as tarefas. O senhor Fabrício Storani fez a observação, sugerida na reunião anterior, de que
havia alguns avatars sem a sombra. O senhor Arnaldo Cardoso disse que fará essa correção. Não
havendo mais questionamentos, colocou-se em aprovação o material, parabenizando-se o trabalho
da comissão, que trabalhará para elencar as necessidades logísticas para a realização das
conferências municipais de forma virtual junto ao MEC, seguindo as orientações do senhor
Dilermando José da Silva. Aprovado o material da CEMD, com os ajustes das sombras, a
Coordenadora Ester Carvalho fez mais alguns cumprimentos e passou a palavra a senhora Roberta
Guedes e para o senhor Aléssio Costa Lima, Coordenadores da Comissão Especial de
Monitoramento e Sistematização – CEMD, para apresentarem o documento produzido. A senhora
Roberta Guedes cumprimenta a todos (as) e apresentou as sugestões recebidas para as propostas
de tema, eixos e subtemas da CONAE 2022. Informou que receberam apenas duas contribuições,
uma do CNI e outra do SENAC, que foram acolhidas parcialmente. Apresentou o que foi acolhido
pela Comissão para aprovação da Plenária. Primeiro: o título aprovado foi Inclusão, Equidade e
Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira, sendo que para este pediu aprovação
da plenária com manifestações no bate papo da reunião. O senhor Ítalo Francisco Curcio faz a
sugestão de que as palavras Inclusão, Equidade e Qualidade fossem colocadas em caixa alta e o
restante em letras minúsculas. Segundo: a aprovação da criação do subeixo IX. O PNE 20242034: desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, dentro do Eixo 1. Pediu-se o de
acordo ou o não de acordo no bate papo da reunião. Terceiro: no Eixo 3, subeixo I. O PNE 20242034 na articulação do Sistema Nacional de Educação: instituição, democratização, cooperação
federativa, regime de colaboração, parcerias público-privadas, avaliação e regulação da educação.
Perguntou se alguém não concorda. Não havendo discordâncias sobre as sugestões acolhidas e
inseridas pela comissão, a senhora Roberta Guedes pronunciou-se pela finalização das propostas
encaminhadas pela comissão com a aprovação do pleno e passou a palavra à Coordenadora Ester
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Carvalho. A senhora Ester Carvalho agradeceu a comissão e esclareceu que agora é tarefa CEMS
designar membros para a redação de cada Eixo proposto, com maior urgência possível, para que o
documento seja encaminhado aos municípios, aos Estados e Distrito Federal. É imperativo redigir
o documento orientativo que dispõe sobre os (as) delegados (as), sobre como conduzir as
dificuldades pontuais locais, sobre como devem agir os municípios em que não há Fórum
Municipal de Educação e outros assuntos. A Coordenadora Ester Carvalho sugeriu que a CEMS
estabeleça uma meta temporal para a produção desse documento orientativo, que não suplante 30
(trinta) ou 40 (quarenta) dias. A senhora Roberta Guedes sugeriu que o documento orientativo a
ser produzido pela CEMS fosse apresentando e validado pela plenária na reunião do dia 22 de
junho. Para tanto, pediu a designação dos membros que compõem a CEMS para a parte escrita,
voluntariamente, em virtude de tempo para redigir o texto. Sugeriu como metodologia que 3 (três)
membros se voluntariassem para se dedicar à escrita em cada um dos Eixos, apresentassem para
validação da CEMS que faria a entrega à plenária para apreciação e aprovação no dia 22 de junho.
O senhor Ítalo Francisco Curcio questionou a respeito de quantas partes constituem o documento.
A Coordenadora Ester Carvalho relembrou que ao final da CONAE 2018 o documento referência
finalizado foi muito criticado quanto a estrutura e a complexidade. Sugeriu que os novos textos do
documento possam trazer dados, propostas de discussão e temas que são relevantes para a
Educação do país. Falou sobre a importância de se limitar o tamanho do documento para que a
população em geral consiga lê-lo integralmente. O senhor Ítalo Francisco Curcio concordou com
as palavras da Coordenadora Ester Carvalho e sugeriu que cada redator ficasse responsável por
um bloco do documento, cabendo à CEMS, posteriormente, a junção de todas as partes. Sugeriu,
igualmente, a designação de outra pessoa para fazer a apresentação. Aprovou-se a metodologia
apresentada pela senhora Roberta Guedes sendo uma pessoa para fazer a apresentação e introdução
do documento e outras três pessoas para que cada uma ficasse responsável por um determinado
Eixo e se colocou a disposição para ficar com apresentação. Também apresentou a seguinte
proposta de datas para esse trabalho: 6 de junho - entrega do documento base da CONAE pela
tríade de escrita; 11 de junho - validação do documento enviado pela tríade pela Comissão; 18 de
junho - envio do documento base para a plenária do FNE; e 22 de junho - validação em plenária
do documento final de Orientação da CONAE. A Coordenadora Ester Carvalho pediu a senhora
Roberta Guedes para que escolhessem os redatores responsáveis pelos Eixos do documento dentro
da Comissão. A senhora Roberta Guedes fez a contraproposta de que naquele momento já fossem
escolhidos os redatores para cada Eixo, considerando a necessidade e o curto tempo para
elaboração. A Coordenadora Ester Carvalho acatou a sugestão e pediu ao senhor Fredric M. Litto
e o senhor Luciano Sathler, da ABED que ficassem responsáveis pela parte da tecnologia no Eixo
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II. O senhor Fredric M. Litto aceitou o convite. O senhor Ítalo Francisco Curcio se voluntariou a
escrever sobre o Eixo 1. A senhora Roberta Guedes sugeriu que houvesse alguém da pasta do
MEC para compor a redação dos Eixos. A Coordenadora Ester Carvalho também considerou
importante haver representante do MEC em um dos Eixos e citou o nome do Senador Flávio Arns
para assumir o Eixo III e se comprometeu a entrar em contato com ele para saber se aceita o
convite. A senhora Roberta Pontes concordou com a proposta de que é melhor perguntar ao
Senador Flávio Arns se ele aceita o convite e que se dispõe a ajudá-lo, caso ele venha a aceitar.
Após pedido da senhora Roberta Guedes e com o consentimento do senhor Ítalo Francisco Curcio,
a Coordenadora Ester Carvalho perguntou se alguém do MEC gostaria de integrar algum dos Eixos
para a escrita. E também perguntou quem se voluntaria a escrever a parte não tecnológica do Eixo
II. A senhora Roberta Guedes perguntou se o senhor Wisley João Pereira teria tempo para a
redação do Eixo II. Por problemas de microfone, através do bate papo da reunião o senhor Wisley
João Pereira aceitou o convite para a redação do Eixo II. A Coordenadora Ester Carvalho
questionou ao senhor Mauro Luiz Rabelo se existiria a possibilidade da SEB/MEC ajudar em
algum dos Eixos. O senhor Mauro Rabelo disse que no momento ainda não houve a nomeação em
Portaria MEC do seu suplente no FNE e que por questão de outras demandas recebidas não poderá
se comprometer na redação de um dos Eixos, mas que colabora de outra forma na Comissão. O
senhor Fredric Litto perguntou a respeito da formatação do texto a ser produzido. A Coordenadora
Ester Carvalho respondeu que o ideal é que o documento todo, incluídos os três Eixos, não
ultrapassasse as 40 (quarenta) páginas, pensando no público-alvo. A senhora Roberta Gudes falou
que a construção do texto de cada Eixo seria de aproximadamente um mínimo de 6 (seis) páginas
a 12 (doze) e que a produção fosse de um texto base, sem muitas complicações. A Coordenadora
Ester Carvalho afirmou que a Comissão trabalhará na construção dos textos e no documento
orientativo para a realização das conferências. O senhor Dilermando José da Silva pede a fala e
informa que existe uma disposição do MEC em participar da produção dos documentos, mas que
tratará o assunto internamente com as Secretarias, perguntando se prejudicaria a entrada posterior
de representantes em um dos Eixos. A Coordenadora Ester Carvalho informou que podem entrar
a qualquer tempo, dentro do cronograma apresentado pela senhora Roberta Guedes e sem prejuízo
à apresentação na plenária do dia 22 de junho. Disse que é o momento de criar os espaços de
divulgação e pediu apoio do senhor Dilermando José da Silva quanto ao processo encaminhado
via sistema SEI para as inserções de menus no site do FNE para o acolhimento e divulgação da
CONAE 2022, além do apoio da Assessoria de Comunicação para divulgação. Solicitou apoio para
o andamento do processo sobre o novo Regimento Interno do FNE. A palavra foi passada ao senhor
Manoel Humberto Gonzaga, da UNCME. Ao iniciar sua fala, o senhor Manoel Humberto
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cumprimentou a todos (as) e fez algumas comunicações: em relação à CONAE, que sua equipe da
diretoria de articulação e comunicação se encontra disponível para fazer a divulgação logo que
todo o documento estiver pronto; comunicou que hoje a tarde estará em uma conferência
promovida pelo Instituto Rui Barbosa; e que no dia 28 de maio estará em uma audiência da Câmara
dos Deputados sobre um projeto de lei complementar nº 25 que institui o Sistema Nacional de
Educação, processo este em que existe forte envolvimento do FNE. Colocou-se a disposição para
levar qualquer manifestação do Fórum naquela oportunidade, parabenizou as duas comissões pelos
trabalhos já apresentados e parabenizou a Coordenadora Ester Carvalho por sua condução
brilhante dos trabalhos. O senhor João Cesarino pede a fala e informa que a CONFENEN também
estará participando da audiência pública no dia 28 de maio e de igual maneira se colocou à
disposição de divulgação da CONAE 2022. A Coordenadora Ester Carvalho agradeceu a
disposição de ambos e passou a palavra ao senhor Wisley João Pereira. O senhor Wisley João
Pereira pediu desculpas pelos problemas técnicos em com seu microfone e por não ter conseguido
se manifestar com voz anteriormente. Agradeceu a lembrança da senhora Roberta Guedes para
compor a redação do Eixo II e que aceita o convite para ajudar no trabalho. A Coordenadora Ester
Carvalho agradeceu a disposição do senhor Wisley Pereira e relembrou o que ficou decidido: Eixo
1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas, sob responsabilidade do senhor Ítalo
Francisco Curcio; Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da
Educação, tendo como responsável o senhor Wisley João Pereira e os senhores Fredric Litto e
Luciano Sathler, na parte de tecnologia; e Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação
inerente, proposta do modelo irá consultar o Sen. Flávio Arns. O senhor Ítalo Curcio pede a palavra
e deixa o registro de que as Atas construídas por este Fórum são documentos técnicos e históricos
para a educação nacional e relembrou o dia de hoje como o dia de comemoração ao Pedagogo,
destacando a sincera homenagem a esses profissionais. A Coordenadora Ester Carvalho
agradeceu-o pela lembrança e confirmou que ficará registrada em Ata. Por fim, não havendo mais
informes, fez seus últimos agradecimentos: ao colaborador José Renato Santos Rosa da equipe de
apoio a Coordenação do Fórum Nacional de Educação e a todos pela participação e dedicação ao
FNE. Ponderou que é hora de cada um, no seu cenário, agir de maneira intensa na divulgação do
material e fomentar a realização das conferências. Informou que o cartaz de divulgação será
compartilhado com todos e, não havendo mais assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos
(as), ressaltando a parceria que viabilizou a realização da reunião virtual e encerrou a reunião.
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INSTITUIÇÃO

NOME

TITULAR /
SUPLENTE

ASSINATURA

ABED

Fredric Michael Litto

T

Presença online

ABED

Ronaldo Mota

S

Presença online

ABIEE

Geomário Moreira Carneiro

S

*******************

ABIEE

Italo Francisco Curcio

T

Presença online

ABRUC

Paulo Muniz Lopes

T

Presença online

ABRUC

Ricardo Carlos

S

*******************

ABRUEM

José Bites de Carvalho

T

*******************

ABRUEM

Fátima Raquel Rosado Morais

S

*******************

Aliança Nacional
LGBTI
Aliança Nacional
LGBTI+

Antonio Luiz Martins Harrad Reis
(Toni Reis)

T

*******************

Rafaelly Wiest da Silva

S

*******************

ANDIFES

Gustavo Henrique de Sousa Balduino

T

*******************

ANDIFES

*******************************

S

*******************

ANEC

Roberta Valeria Guedes de Lima

T

Presença online

ANEC

Guinartt Diniz

S

*******************

ANUP

Elizabeth Regina Nunes Guedes

T

*******************

ANUP

Renato Padovese

S

*******************
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CAPES

Carlos Cezar Modernel Lenuzza

T

*******************

CAPES

Maria Cristina Mesquita da Silva

S
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CEC-CF

Dep. Paula Moreno Paro Belmonte

S

*******************

CEC-CF

Dep. Israel Matos Batista

T

*******************

CEC-SF

Sen. Flávio José Arns

T

Presença online

CEC-SF

Roberta Sousa Almeida Pontes

S

Presença online

CNE

Joaquim José Soares Neto

S

*******************

CNE

Suely Melo de Castro Menezes

T

*******************

CNI

Felipe Esteves Morgado

T

*******************

CNI

Maria Eliane Franco Monteiro
Azevedo

S

Presença online

CONFENEN

Arnaldo Cardoso Freire

T

Presença online

CONFENEN

João Luiz Cesarino da Rosa

S

Presença online

CONSED

Felipe Camarão

T

*******************

CONSED

Eliana Nunes Estrela

S

*******************

CRPD

Edna Aparecida Alegro

T

*******************

CRPD

Erenice Nathalia Soares de Carvalho

S

*******************

CRUB

Beatriz Maria Eckert-Hoff

T
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CRUB

Maria Beatriz Balena Duarte

S

*******************
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FONCEDE

Osvaldir Ramos

S

*******************

FONCEDE

Maria Ester Galvão de Carvalho

T

Presença online

FNDE

Marcelo Lopes da Ponte

T

*******************

FNDE

Garigham Amarante Pinto

S

Presença online

IMPA

Marcelo Viana

T

*******************

IMPA

Henrique Bursztyn

S

*******************

INEP

Danilo Dupas Ribeiro

T

Presença online

INEP

Luis Filipe de Miranda Grochoki

S

*******************

Byany Sanches

S

*******************

Marlon Seabra Peres

T

*******************

SEALF/MEC

Anthony Tannus Wright

T

Presença online

SEALF/MEC

Daniel Prado Machado

S

Presença online

SEA/MEC

José de Castro Barreto Júnior

T

*******************

SEA/MEC

Dilermando José da Silva

S

Presença online

SEB/MEC

Mauro Luiz Rabelo

T

Presença online

SEB/MEC

Helber Ricardo Vieira

S

*******************

SEMESP/MEC

Fabrício Storani de Oliveira

T

Presença online

Rede Amazônia
Negra
Rede Amazônia
Negra
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SEMESP/MEC

Nídia Regina Limeira de Sá

S

*******************

SENAC

Daniele Bernardino Pereira de Salles

T
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SENAC

Anderson Córdova Pena

S

*******************

SERES/MEC

Anderson Jamil Abrahao

S

Presença online

SERES/MEC

Paulo Roberto Araujo de Almeida

T

*******************

SESI

Wisley João Pereira

T

Presença online

SESI

Leonardo Lapa Pedreira

S

*******************

SESU/MEC

Carlos Eduardo Sanches da Silva

T
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SESU/MEC

Fabiana Miqueletti

S

*******************

SETEC/MEC

Marilza Machado Gomes Regattieri

T

Presença online

SETEC/MEC

Kedson Raul de Souza Lima

S
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TPE

Lucas Fernandes Hoogerbrugge

T

Presença online

TPE

Gustavo Wei

S

*******************

UBES

Marcelo Acácio da Silva

T
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UBES

Rozana Barroso

S

*******************

UNCME

Eduardo Cezar da Silva

S

*******************

UNCME

Manoel Humberto Gonzaga Lima

T
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UNDIME

Alessio Costa Lima

T

*******************
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UNDIME

Marcelo Ferreira da Costa

S

*******************

UNE

Luis Filipe Eich

T
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UNE

Guilherme Barbosa Rorigues F. Naves

S

*******************

