CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ATA Nº 18 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013
Reunião das Comissões
Às quinze horas do dia quatro de novembro do ano de dois mil e treze, com a presença
dos Conselheiros Antonio Ibañez Ruiz, Benno Sander, Binho Marques, Cleunice Matos
Rehem, Denise Martins Abreu e Lima, Erasto Fortes Mendonça, Filipe Girardi, Flávia
Nogueira, Francisco Aparecido Cordão, Joana Amaral, Jorge Messias, José Fernandes
de Lima, José Francisco Soares, Leonardo Kazuo dos Santos Serikauwa, Luiz
Fernandes Dourado, Luiz Roberto Alves, Luiz Roberto Liza Curi, Malvina Tania
Tuttman, Moacir Mendes Feitosa, Mozart Neves Ramos, Nilma Lino Gomes, Raimundo
Moacir Mendes Feitosa 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 e, na
sequência, registrou que, além dos membros da Comissão, participou também, o
Secretário Jorge Messias, da SERES (Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior)/MEC. Na ocasião, o convidado pronunciou-se sobre a visão da
SERES- Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior- sobre o novo
marco regulatório da pós-graduação lato sensu no ambiente da regulação e da
supervisão da educação superior. Conclui-se pela pertinência da instituição da Comissão
no âmbito do CNE (Conselho Nacional da Educação) e colocou-se à disposição para
colaborar na construção de um marco regulatório que avance e supere as dificuldades
hoje existentes, que constituem um quadro grave de falta de ação do Estado. Além
disso, foram relembrados os consensos obtidos pelos membros da Comissão até o
momento, no que diz respeito às instituições que poderão oferecer cursos de
especialização. A comissão recepcionou o relatório preliminar do Conselheiro José
Eustáquio Romão composto de parecer e minuta de resolução. Além disso, os
Conselheiros se comprometeram a fazer avalição do material encaminhado pelo relator,
remetendo por meio eletrônico suas contribuições. Vale ressaltar também que, foi
aprovada a apresentação de proposição à CES (Câmara de Educação Básica)/CNE
(Conselho Nacional de Educação) de uma resolução intermediária, a ser aprovada ainda

na reunião ordinária de novembro de 2013. As IES (Instituições de Ensino Superior)
credenciadas no Sistema Federal de Educação Superior que ofertam cursos de
especialização, com fulcro na Resolução em vigor deverão informar, em prazo a ser
fixado pela reunião plenária da CES (Câmara de Educação Básica)/CNE (Conselho
Nacional de Educação), nos termos de regulamentação específica da SERES (Secretaria
de Regulação e Supervisão da Educação Superior)/MEC, via sistema e-MEC, os cursos
ofertados, presencial e EAD- Educação a Distância, com respectiva carga horária, local
de oferta, nome de coordenador, número de vagas e número de egressos. Serão
considerados irregulares os cursos ofertados sem informações ao sistema. Recomendar
ao MEC que, no Censo de Educação Superior, sejam coletados dados relativos à pósgraduação lato sensu. O objetivo dessa Resolução é permitir uma visão panorâmica do
catálogo de oferta de pós-graduação lato sensu (especialização) hoje existente no país.
Com os encaminhamentos tendo sido dados, o Presidente da Comissão deu por
encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da Comissão que trata do tema Regime de
Colaboração, o Presidente da Comissão, Conselheiro Raimundo Moacir Mendes
Feitosa, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão e, na sequência,
debateu-se sobre o Regime de Colaboração, chegando-se à conclusão de que não se
deve regulamentar o Regime de Colaboração, mas que se deve trabalhar no sentido de
regulamentar o art. 23 da Constituição Federal, estabelecendo normas de cooperação
para se chegar ao Regime de Colaboração, garantindo a dinâmica necessária das normas
de cooperação. Decidiu-se reformular o papel, o foco de ação da Comissão que deve
passar a ser Comissão Sistema Nacional de Educação. Também, fora encaminhada a
realização de um Seminário com o tema Sistema Nacional de Educação: Regime de
Colaboração e Cooperação Territorial. A ementa do Seminário será encaminhada pela
SASE (Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino) à CEB (Câmara de
Educação Básica)/CNE (Conselho Nacional de Educação) na perspectiva de que este
Seminário seja realizado no dia 17 de dezembro de 2013. Na ementa constará subtemas
referentes ao papel dos Estados e dos Municípios. Com os encaminhamentos tendo sido
dados, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da
Comissão que trata do tema Diretrizes de Educação de Adolescentes e de Jovens e
Adultos Trabalhadores, a Presidenta da Comissão, Malvina Tania Tuttman, iniciou a
reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão e, na sequência, ressaltou-se a
apresentação de dados sobre o Ensino Médio, destacando-se os percentuais de
aprovados, repetência, evasão e estabelecendo correlações críticas sobre a temática.

Bem como, a discussão sobre a proposta de consultor, tendo em vista relatório que
indique sugestões para subsidiar Parecer da CEB (Câmara de Educação Básica)/CNE
(Conselho Nacional de Educação) em atendimento ao novo preceito inserido pela
Emenda Constitucional 59/2009. Com os encaminhamentos tendo sido dados, a
Presidenta da Comissão deu por encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da
Comissão que trata do tema Diretrizes EAD, o Presidente da Comissão, Luiz Roberto
Liza Curi, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão e, na
sequência, registrou que, além dos membros da Comissão, participaram também
Cleunice Matos Rehem (SERES), prof. Guilherme Marbak (CONAES), Denise Lima
(SESu), Klaus Schlunzen Júnior (UNESP) e Maria Luiza Furlan da Uem. O Presidente
da Comissão, Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi, fez um relato inicial situando as
questões relativas à temática. A seguir, o Conselheiro Relator, Luiz Fernandes Dourado,
fez uma exposição situando questões e concepções em debate no campo da EADEstudo a distância. Nessa direção, apontou o entendimento da EAD – Estdudo a
Distância – como modalidade em contraposição a posição que a enfatizam como
metodologia. Após a apresentação, todos os participantes usaram da palavra destacando
a visão e a concepção da EAD- Educação a Distância. Foi possível evidenciar um olhar
polissêmico sobre a EAD- Educação a Distância, seu papel, limites e potencialidades na
educação superior brasileira. Acordou-se com o grupo o entendimento defendido pelo
Relator da EAD- Educação a Distância- como modalidade educativa. Em seguida, uma
agenda de discussão foi apresentada tendo sido destacados novas reuniões da Comissão,
apresentação do relatório inicial e a realização de audiências públicas em 2014. Com os
encaminhamentos tendo sido dados, o Presidente da Comissão deu por encerrada a
reunião. No âmbito da Reunião da Comissão que trata do tema Revalidação de Títulos,
o Presidente da Comissão, Sérgio Roberto Kieling Franco, iniciou a reunião dando
boas-vindas aos membros da Comissão e, na sequência, agradeceu as Comissões do
MERCOSUL e Países de Língua Portuguesa, além da equipe da Associação
Internacional-MEC e Secretaria de Educação Superior -SESU. Foram analisados os
programas no âmbito do MERCOSUL e CTR- Comissão Técnica Regional de
Educação Básica no Mercosul. A equipe MEC esclareceu o acompanhamento do MEC
sobre os programas. Definiu-se a necessidade de reuniões separadas das Comissões
mais constantes. A Comissão de Revalidação assentou reunião e esclareceu o
andamento do Projeto de Lei 399. Com os encaminhamentos tendo sido dados, o
Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da

Comissão que trata do tema Países de Língua Portuguesa, o Presidente da Comissão,
Luiz Roberto Alves, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão e,
na sequência, salientou que a Comissão se trata das relações entre os países de
expressão portuguesa que se agrupo à Comissão do Mercosul e de Validação. Estiveram
presentes os agentes públicos do MEC ligados às relações internacionais. O grupo tratou
da falta de comunicação entre as instituições e, em consequência, da lentidão no
trabalho das Comissões. Depois dos debates, três questões foram encaminhadas: 1- criar
canais de comunicações entre as instituições que tratam de validação, a créditos e
certificações, bem como relações culturais e acadêmicas; 2- estabelecer encontros
amiúde entre todos os setores de interesse no tema comum das Comissões; 3- realizar
encontros de Comissões para estabelecer o “estado da arte” de cada uma e, em seguida,
voltar a um encontro comum para nossos encaminhamentos. Com as orientações tendo
sido dadas, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião. No âmbito da
Reunião da Comissão que trata do tema Mercosul, o Membro da Comissão, Antonio
Ibañez, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão e, na sequência,
relatou os últimos entendimentos da previsão do CTR (Comissão Técnica Regional de
Educação Básica no Mercosul) na Venezuela. Com os encaminhamentos tendo sido
dados, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da
Comissão que trata do tema Bicameral de Formação de Professores, o Presidente da
Comissão, José Fernandes de Lima, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros
da Comissão e, na sequência, registrou que, além dos membros da Comissão, participou
também a Deputada Dorinha. Recomendou-se a aprovação da criação de Intuições
Federais sobre Políticas Públicas, bem como projeto de Lei sobre tais Políticas. A
Conselheira Malvina Tuttman falou acerca da trajetória (história) da Deputada Dorinha.
Já o Conselheiro Luiz Fernandes Dourado falou sobre a satisfação em receber a
Deputada e do encaminhamento feito na reunião passada. O Conselheiro Moacir
Mendes Feitosa destacou a profissão de docentes com salários básicos. O Conselheiro
José Francisco Soares destacou a dimensão da Escola e o seu bom funcionamento. O
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão salientou o diálogo do Parlamento com o
Conselho e de sua importância. Os Conselheiros Luiz Fernandes Dourado e Luiz
Roberto Alves falaram sobre a formação de professores com nível universitário; nível
de pós-graduação. Já o presidente, José Fernandes de Lima, apresentou a leitura do
Parecer 9 e Resolução n. 1 .Com os encaminhamentos tendo sido dados, o Presidente da
Comissão deu por encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da Comissão que trata do

tema Ensino de Música, a Presidente da Comissão, Malvina Tuttman, iniciou a reunião
dando boas-vindas aos membros da Comissão e, na sequência, analisou as contribuições
das audiências públicas relativas ao ensino de música nas escolas de Educação Básica,
bem como das indicações da ABEM – Associação Brasileira de Educação Médica, das
representações da SEB (Secretaria de Educação Básica)/MEC e do MINC- Ministério
da Cultura e da pesquisadora Elvira de Souza Lima. Além disso, indicações ou
orientações para as conclusões da Minuta de Parecer. Após os encaminhamentos, a
Presidente 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, quatro de novembro de dois mil e treze.
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