CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ATA Nº 16 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013
Reunião das Comissões
Às quinze horas do dia trinta de setembro do ano de dois mil e treze, com a presença
dos Conselheiros Erasto Fortes Mendonça, Francisco Aparecido Cordão, José Eustáquio
Romão, José Fernandes de Lima, José Francisco Soares, Luiz Roberto Alves, Luiz
Roberto Liza Curi, Malvina Tania Tuttman e Sérgio Roberto Kieling Franco, foi
declarada aberta a Reunião das Comissões do Conselho Nacional de Educação.
RELATÓRIO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES
No âmbito da Reunião da Comissão que trata do tema Marco Regulatório de PósGraduação de Lato Sensu, o Presidente da Comissão, Conselheiro Erasto Fortes
Mendonça, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Na
sequência foi discutido o balanço das atividades da Comissão, bem como a revisão do
relato preliminar. Na ocasião, foi feita, também, a análise sobre a especificidade da
Residência Médica em função de sua discussão no Congresso Nacional, bem como as
estratégias a serem adotadas em seu tratamento no novo marco regulatório da pósgraduação lato sensu. Além disso, foi feita a análise da especificidade das Escolas
Militares e das Escolas de Governo. Destacou-se também, estabelecimento de concursos
na comissão: IES que atuou na pós-graduação stricto sensu (temáticas aderentes às
áreas de concentração e listas de pesquisas); IES que não atuou na pós-graduação stricto
sensu (nota 4 acrescida no curso de graduação com regras de transição para cursos em
funcionamento). Com os encaminhamentos tendo sido dados, o Presidente da Comissão
deu por encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da Comissão Bicameral que trata do
tema Formação de Professores, o Presidente da Comissão, Conselheiro José Fernandes
de Lima, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão e, na
sequência, falou acerca da reunião feita em Aracajú no Conselho Pleno e solicitou que
fosse apresentada na próxima reunião a Ata de Aracajú. Além disso, falou dos estudos
feitos pelo Conselheiro Luiz Fernandes Dourado a respeito das Diretrizes que trata da
Formação de Professores. Sugeriu retomar a discursão das Diretrizes, especificando as
vigentes e as utilizadas nas Comissões. Destacou a solicitação do livro: “Diretrizes na
Formação de Professores na Educação Básica” para complementar os textos que serão
apresentados. Ficou acertada para próxima reunião, apresentação de um trabalho pelos

Conselheiros Luiz Roberto Alves e José Francisco Soares sobre Diretrizes de 2002 e
Resolução do pleno 1/2005. Foi destacada a Resolução do Conselho Pleno, de 18 de
fevereiro de 2002, que trata sobre a Formação de Professores da Educação Básica. Além
disso, foi mencionado o Parecer nº 9/2002, que trata da origem da Formação de
Professores para a Educação Básica e Formação de Professores da Educação Superior.
O Conselheiro Francisco Aparecido Cordão manifestou-se acerca da Lei de Diretrizes
da Educação Básica, da Educação Básica a partir das áreas de conhecimento e que logo
depois foram criadas disciplinas, Diretrizes Específicas para as licenciaturas de
Pedagogia, com fulcro nos arts. 61 a 64 da referida Lei. Foi salientado que, as
licenciaturas podem se orientar ou não por aquilo que estava definido no Parecer nº
9/2002. O Conselheiro José Eustáquio Romão questionou à Comissão a elaboração de
Diretrizes para Formação de Educação Básica. Na próxima reunião, que será em
novembro, os seguintes assuntos serão tratados: (a) formação do professor nas
Educações Básica e Superior; (b) analise da proposta do Conselheiro José Eustáquio
Romão; (c) análise do texto apresentado em Aracajú pelos Conselheiros José Francisco
Soares e Luiz Roberto Alves; (d) destaque dos quinze textos de reuniões anteriores; (e)
debate dos documentos de 2002 e correlatados na área de Pedagogia; (f) leitura dos
Pareceres nº 9/2001, 5/2005 e Resoluções 1/2002, 1/2006. Com os encaminhamentos
tendo sido dados, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião.
Sem outras manifestações, às dezoito horas a reunião das comissões foi encerrada e,
para constar, eu, Andréa Tauil Osller Malagutti, lavrei esta ata que vai assinada por mim
e pelos Conselheiros presentes. Brasília, 30 de setembro de dois mil e treze.
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