MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA-EXECUTIVA ADJUNTA
FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO – FNE
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FNE REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2013
Às 9h do dia 31 de julho de 2013, na sala de atos, 9º andar do edifício sede do ministério da educação, deu-se
inicio à 2ª reunião ordinária de 2013, do Fórum Nacional de Educação – FNE, presidida pelo titular da
Secretaria Executiva Adjunta - SEA e Coordenador do FNE, Francisco das Chagas Fernandes. Estavam
presentes: 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; Daniel Tojeira Cara, representando a Campanha Nacional
Pelo Direito a Educação; Maria Izabel Azevedo Noronha, representando o Conselho Nacional de Educação –
CNE; Edilene Bezerra Pajeú representando a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena- CNEEI;
Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação –
CNTE; Arnaldo Cardoso Freire, representando a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino CONFENEN; Elza Marina da Silva Moretto, representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação
- CONSED;
Adercia Hostin, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino – CONTEE; José Celestino Lourenço, representando a Central Única dos
Trabalhadores – CUT; Helena Costa Lopes de Freitas, representando a Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação - ANPEd; Mauricio Fernandes Pereira, representando o Forum Nacional
dos Conselhos de Educação- FNCE; Antonio Luiz Martins dos Reis, representando a Associação Brasileira
de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais- ABGLT; Raimundo Jorge do Nascimento de Jesus,
representando a Comissão Assessora de Diversidade para Assuntos relacionados aos Afrodescentes CADARA; Elenize Cristina Oliveira da Silva, representando a Federação de Sindicatos de Professores das
Instituições Federais de Ensino Superior – PROIFES; Eliene Novaes Rocha, representando a Confederação
Nacional da Agricultura – CONTAG; Maria Ieda Nogueira, representando a União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação – UNCME. Celia Maria Vilela Tavares, representando a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME; Mirelly Vasconcelos Cardoso, representando a União
Nacional dos Estudantes-UNE; Francisco das Chagas Fernandes, Paulo Egon Wiederkehr e Arlindo
Cavalcanti de Queiroz, representando a Secretaria Executiva Adjunta - SEA; Martinha Clarete Dutra dos
Santos, representando a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e InclusãoSECADI; Mariângela de Araujo Pereira, representando a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
– SETEC; Martinha Clarete Dutra, representando a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão – SECADI; Antonio Simões Filho, representando a Secretaria de Educação SuperiorSESU. Antonio Roberto Lambertucci, representando a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
– SASE; Clelia Mara Santos, representando a Secretaria de Educação Básica – SEB. Justificaram a falta:
Nelson Maculan Filho-SBPC; Participaram como observadores: Maria Eliane F. Monteiro pelo SENAI
e Alayde Digiovani pela ABEP. Ao abrir a reunião, o coordenador saudou a todos e

em seguida fez comentários sobre a pauta. Prosseguindo informou da presença do
Ministro da Educação
senhor Aloizio Mercadante no período da tarde, para falar sobre os
seguintes assuntos: a) Plano Nacional de Educação - PNE; b) Projeto de Lei dos royalties do

petróleo; c) PRONATEC; d) Instituto Nacional de Supervisão da Educação Superior - INSAES.
Prosseguindo o coordenador informou que a ata da reunião anterior estava disponível nas pastas e
que até o final da reunião a assessoria da secretaria executiva adjunta receberia as sugestões de
alteração de redação quanto à forma e se houvesse mudança de conteúdo a propor, como de
costume, elas deveriam ser levadas à discussão do Pleno. Caso não houvesse nada em contrário a
ata, ela seria dada por aprovada ao fim da reunião. A seguir apresentou a página das comemorações
dos 50 anos de Paulo Freire em Angicos – RN. Prosseguindo informou que o Ministério da
Educação criou uma comissão formada por oito personalidades freireanas, ficando a coordenação
desta comissão a cargo do coordenador geral do FNE. Informou ainda, que esta comissão propôs a
redefinição da política de alfabetização de jovens e adultos no país; criação de um memorial Paulo
Freire na Universidade Federal do Semiárido em Angicos; a criação de um selo e um cartão postal
Paulo Freire 50 anos em Angicos; a elaboração de um vídeo; criação de dois carimbos: um para os
Fóruns de EJA, e outro para CONAE 2014. Em seguida foi proposto pelo coordenador do FNE, a
montagem de um stand na CONAE 2014, para exposição de materiais sobre a vida e obra de Paulo
Freire. A seguir a proposta acima mencionada foi analisada e aprovada pelo Pleno. Prosseguindo o
coordenador ressaltou que somente a realização da etapa nacional da CONAE 2014, será totalmente
financiada pelo MEC. Informou ainda que para as etapas municipais, estaduais e distrital, foram
repassados recursos financeiros no valor de R$ 30 milhões de reais, para ajudar na realização das
referidas conferências. Em seguida o coordenador do FNE, passou a palavra ao coordenador da
Comissão de Mobilização e Divulgação, senhor Paulo Egon Wiederkehr, que ao iniciar sua fala,
solicitou ao senhor Arnaldo Cardoso Freire e à senhora Maria Ieda Nogueira para darem os
informes da reunião do dia anterior. Após os informes o senhor Paulo Egon, apresentou um quadro
com o balanço das conferências municipais, intermunicipais e estaduais, e após analise do
documento acima, o Pleno ressaltou o avanço na coleta das informações, porém solicitou que o
quadro seja ampliado para que fique mais completo. Após a solicitação do Pleno o senhor Paulo
Egon, pediu a colaboração dos membros do FNE, quanto às informações que se fizerem
necessárias, para completar o referido quadro. Prosseguindo apresentou o demonstrativo da
distribuição de delegados (setores) por indicação estadual – CONAE 2014. Após a apresentação o
coordenador do FNE propôs a inclusão da ANPAE no referido documento. Prosseguindo informou
do envio de ofício às Comissões de Educação das Assembleias Legislativas – CEAL, para que eles
indiquem os seus delegados. Em seguida ressaltou a importância da participação, dos representantes
dos quilombolas, povos indígenas e movimento negro na CONAE 2014. A seguir, foi tirado como
encaminhamento a realização de uma reunião com a participação dos seguintes membros do FNE:
senhora Edilene Bezerra Pajeú – CNEEI; Raimundo Jorge do Nascimento de Jesus – CADARA;
Martinha Clarete Dutra dos Santos – SECADI; Paulo Egon Wiederkehr – SEA, para fazerem uma
avaliação desses três setores. Em seguida sugeriu aos membros do FNE, acima citados que fosse
feita uma articulação com a FUNAI, para tratarem da logística da mobilidade dos representantes
dos povos indígenas para participarem da CONAE 2014. Em seguida o senhor Paulo Egon propôs a
continuidade das conferências livres até a realização da etapa nacional da CONAE 2014. Dando
continuidade à reunião, o senhor Francisco das Chagas, passou a palavra ao senhor Arlindo
Cavalcanti de Queiroz, coordenador da Comissão de Monitoramento e Sistematização. Ao iniciar
sua fala, o senhor Arlindo, cumprimentou a todos/as e lembrou aos/às coordenadores/as de eixo,
sobre o prazo limite para apresentação dos nomes indicados para os colóquios com data limite em
09/08/2013. Prosseguindo reafirmou os critérios de indicação de nomes para os colóquios por meio
das entidades que constituem o FNE. Em seguida informou que de acordo com os critérios

estabelecidos, deverão ser indicados pelo menos dois nomes para palestrantes e quatro nomes para
suplentes e um nome para coordenador de mesa, sendo que cada entidade poderá indicar 10 nomes
para vaga de coordenador palestrantes acima citada. Em seguida, o senhor Francisco das Chagas,
apresentou proposta de reunião nos dias 22/08/2013 e 23/08/2013, sendo que a reunião do dia
22/08/2013 será para treinamento dos integrantes dos Fóruns Estaduais no Sistema de Relatoria, e
dia 23/08/2013, será para os membros da Comissão de Monitoramento e Sistematização
completarem a organização dos colóquios. Prosseguindo o coordenador informou da metodologia
da sistematização das emendas aprovadas na etapa estadual da CONAE 2014 e relembrou os
critérios para elaboração do Documento Base. Em seguida informou que a 12º Nota Pública, havia
sido aprovada pelo Pleno na reunião anterior, porém face à tramitação do PNE no Congresso
Nacional, a mesma precisava ser atualizada. Em seguida o coordenador solicitou ao senhor Heleno
Manoel Gomes de Araújo Filho, que fizesse a apresentação da referida nota. Após apresentação do
texto o mesmo foi aprovado e registrado como a 14º nota do FNE. A seguir foi apresentada pelo
senhor Arnaldo Cardoso Freire, a 15ª nota do FNE, sobre fusão e aquisição de grupos educacionais
privados. Durante apresentação o senhor Arnaldo contextualizou que grupos privados estão
formando, no Brasil, as maiores empresas privadas de educação superior do mundo. Citou o
exemplo de um grupo privado com mais de um milhão de alunos que hoje representa a universidade
com maior conjunto de alunos do mundo. Prosseguindo informou aos diversos integrantes do FNE,
os prejuízos sociais, trabalhistas e pedagógicos que a falta de regulação sobre o setor permite. Após
a contextualização do documento acima citado, foi proposta pelo coordenador geral do FNE, a
formação de uma comissão constituída pelos seguintes membros do FNE: senhor Arnaldo Cardoso
Freire, senhora Adércia Hostin e senhora Mirelly Cardoso, para redigirem a nota com os ajustes
necessários. Após a elaboração pelo grupo e apresentação da Nota pela senhora Adércia, com os
devidos ajustes a mesma foi aprovada pelo pleno. Dando continuidade a reunião do FNE às 14h o
senhor Francisco das Chagas, iniciou sua fala informando da presença do ministro Aloizio
Mercadante, no período da tarde, e que na reunião do dia anterior na Comissão de Mobilização e
Divulgação foi realizado um debate sobre o programa Mais Médicos. Em seguida o coordenador
Geral do FNE, passou a palavra ao senhor Carlos Alberto Pereira da Silva, representante da
ABRUEM, que fez um relato da dificuldade de manter os professores da área de saúde nas
universidades e os médicos nas pequenas cidades do interior em razão dos desdobramentos
econômicos do exercício da medicina na capital. Após relato, foram indicados o senhor Carlos
Alberto Pereira da Silva e a senhora Maria Izabel de Azevedo Noronha para elaborarem uma nota
pública de apoio do FNE, ao programa Mais Médicos, para ser apresentada ao Pleno no final da
reunião. Em seguida, com a chegada do Ministro da Educação, senhor Aloizio Mercadante, na
reunião o senhor Francisco das Chagas, fez um breve relato dos trabalhos do FNE, realizados pela
parte da manhã. Prosseguindo informou que estava sendo elaborada pelo FNE, uma Nota pública de
apoio ao programa Mais Médicos. Dando continuidade foi passada a palavra ao Ministro da
Educação. Ao iniciar sua fala o senhor Aloizio Mercadante, ressaltou que o crescimento do IDHM
só foi possível pela evolução da educação que no período medido de 2001 a 2010, teve um
crescimento de 128%. Prosseguindo disse que o Orçamento Geral da União, é o que interessa na
questão do financiamento da educação, e que a bandeira dos royalties do petróleo foi levantada pela
presidenta Dilma Roussef. A seguir ressaltou a importância do FNE e da sociedade para trazer os
recursos dos royalties e que essa questão merece uma campanha pela vinculação dos royalties à
educação nos estados e municípios, e que as divergências neste último período de tramitação do PL
dos royalties, estão ligados ao uso dos rendimentos ou da metade do valor de fundo social do pré-

sal. Disse ainda que, na ótica do governo, o importante ao propor o uso dos rendimentos do fundo
social do pré-sal é uma visão de generosidade com as futuras gerações. Prosseguindo lembrou que a
licitação do campo de Libra, será a maior da história do petróleo no mundo. Em seguida informou
que o atraso na votação do PNE no Senado Federal é por conta da decisão da votação do PL dos
royalties do petróleo, e que a referida votação deverá ocorrer na segunda semana de agosto. Sobre o
PRONATEC, associou a discussão à expectativa gerada em relação ao ENEM para o qual estão
inscritos sete milhões e duzentos mil brasileiros e brasileiras. Informou ainda que a demanda por
vagas nas universidades não atendidas pelo Reuni e Prouni poderão ser atendidas pelo
PRONATEC, para o qual já se inscreveram três milhões de pessoas, e para complementar, o MEC
lançará o SISUTEC. Em seguida falou sobre o conglomerado no ensino privado, dizendo que a
preocupação do MEC é a mesma do FNE, disse ainda que além da concentração outro problema é a
falta de instrumento de regulação para o setor e que o MEC aposta na aprovação do INSAES.
Finalizando falou do Programa Mais Médicos, e disse que a formação dos médicos não pode ser
hospitalocêntrica, deve privilegiar o Sistema Único de Saúde – SUS. Depois afirmou que no
segundo momento a expansão do número de vagas para formação de médicos é necessária e que
serão abertas onze mil e quinhentas vagas e que a previsão de formação desses médicos e até dois
mil e vinte e dois. Prosseguindo falou do grande interesse pelo Revalida que é o exame de validação
de diplomas de formação em Medicina obtidos no exterior. Por último abordou a questão da
demanda, dizendo que setecentos municípios não tem nenhum médico. Em seguida foi franqueado
um tempo às perguntas. Ao iniciar sua pergunta o senhor Carlos Alberto Pereira da Silva, inquiriu
sobre o apoio às universidades estaduais no programa de formação de médicos. Logo após o senhor
Francisco das Chagas Fernandes, perguntou sobre a aprovação do PNE. A seguir o senhor
Raimundo Jorge do Nascimento de Jesus, pediu por ações afirmativas no programa Ciências sem
Fronteiras e ainda sobre abertura para outros profissionais da saúde, além de médicos no Mais
Saúde. Perguntou também, sobre políticas de atração de jovens e adultos para o magistério. Em
seguida o senhor Daniel Cara, disse que a vinculação é uma bandeira da Campanha Pelo Direito a
Educação pelo uso dos recursos do fundo social do pré-sal para educação. Logo após, a senhora
Maria Izabel Noronha, ressaltou, em forma de dúvida, que talvez os resultados do IDHM fossem
devidos à descentralização das obrigações em relação à execução das políticas de educação para as
prefeituras. Prosseguindo fez uma defesa da política pública do programa Mais Médicos. Em
seguida o senhor Maurício Fernandes procurou entender melhor sobre o programa Mais Médicos
em relação ao Revalida, a tutoria a distância e sobre os dois anos a mais na formação dos médicos.
Após as perguntas feitas pelos membros do FNE acima citados, o ministro respondeu aos
questionamentos e se despediu, reafirmando a condição de aliados estratégicos, exercida pelos
membros do FNE. Em seguida o senhor Francisco das Chagas solicitou à senhora Maria Izabel
Noronha, que fizesse a apresentação da Nota de apoio ao programa Mais Médicos. Após a
apresentação da referida Nota o conteúdo foi aprovado e a reunião foi encerrada.

Brasília-DF, 11 de dezembro de 2013.
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