
Grupos a serem consultados e cronograma de reuniões 
(Atualizado em 20/2/2002) 

 
Manhã: das 09:30 às 13:30 horas 
Tarde: das 14:00 às 18:00horas 
 
 

GRUPO DATA LOCAL e 
HORÁRIO 

Setor empresarial: empresários, entidades empresariais de âmbito nacional, 
representantes da OIT, associações e empresas de recursos humanos e recrutamento de 
mão de obra, outras representações do setor produtivo.   

03/10/01 Brasília  
tarde 

Representação Profissional: Conselhos Profissionais de âmbito nacional  06/11/01 Brasília  
tarde 

Políticos : comissões de educação do Senado e da Câmara Federal, representantes das 
comissões de educação das assembléias legislativas e das câmaras de vereadores das 
cidades com segundo turno eleitoral 

08/11/01 Brasília  
manhã 

Acadêmico: Associações da área da educação (ANPED, ANFOPE, ANPAE, etc.), 
associações científicas (SBPC e outras), universidades, instituições de formação de 
professores e outras entidades acadêmicas que forem de interesse    

07/11/01 Brasília  
tarde 

Justiça: Procuradores, promotores, ju izes, representantes do CONDECA (Conselho de 
Defesa da Criança e do Adolescente) e outras instituições da área de defesa dos 
direitos  

04/12/01 
 

Brasília  
tarde 

Cultura e Arte : Representantes do mundo cultural e artístico, associações da área da 
cultura, fundações culturais 

11/12/01 São Paulo 
Tarde (*) 

Trabalhadores: Centrais de Trabalhadores e entidades sindicais nacionais, inclusive 
da educação, representantes da OIT, do MTE  e Secretarias Estaduais do Trabalho. 

19/02/02 Brasília  
tarde 

Organizações não governamentais  que atuam na educação: fundações, instituições 
sem fins lucrativos direta ou indiretamente envolvidas com a educação básica.  

20/02/02 Brasília  
tarde 

Formadores de opinião : empresas e profissionais que atuam em comunicação e 
publicidade, fundações educacionais da área da mídia,  

07/05/02 Brasília  
Tarde 

Personalidades: Profissionais liberais e outras pessoas de destaque na vida nacional 
em diferentes áreas, organismos internacionais como UNESCO, OIT, UNICEF, 
PNUD, Banco Mundial e BID, entre outros. 

04/06/02 Brasília  
tarde 

Gestão dos Sistemas de Ensino e áreas governamentais : sistemas de ensino público, 
associações de ensino privado, representantes dos sistemas S, instituições e fundações 
que mantêm escolas de educação básica, (Fundação Bradesco, por ex), outras áreas 
governamentais como saúde e trabalho, Fórum, CONSED e UNDIME. 

02/07/02 Brasília  
tarde 

Professores e especialistas: entre os que estão em sala de aula e/ou que se  dedicam 
às questões do ensino nas diferentes áreas do conhecimento para validação técnica 

17/08/02 São Paulo 
(**) 

TELECONFERÊNCIA NACIONAL PARA APRESENTAÇÃO DAS 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

(***) NACIONAL 

 
 
(*)    local: SESC – Av. Paulista,  119 
(**)  local a ser definido posteriormente 
(***) data a definir 


