CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ATA Nº 21 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013
Reunião das Comissões
Às quinze horas do dia dois de dezembro do ano de dois mil e treze, com a presença dos
Conselheiros Ana Dayse Dorea, Benno Sander, Francisco Aparecido Cordão, José
Eustáquio Romão, José Fernandes de Lima, José Francisco Soares, Luiz Roberto Alves,
Nilma Lino Gome, Raimundo Moacir Mendes Feitosa foi declarada aberta a Reunião
das Comissões do Conselho Nacional de Educação.
RELATÓRIO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES
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. Na sequência foi feita a leitura
do texto do Conselheiro Luiz Roberto Alves: “estudo do Parecer CNE/CP 09/2001,
aprovado em 08/05 e publicado no D.O.U, em 18/01/2002 referente a Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena”. Foram destacadas as três grades
curriculares: a) Formação do Professor do próprio conteúdo que ele irá ministrar; b)
Como irá ministrar?; c) Conhecimento que vai além dos conhecimentos. O Presidente
do FNCE o Senhor Maurício Fernandes Pereira sugeriu que a Resolução tenha até dez
páginas, bem como fez alguns questionamentos: i) que escola nós queremos; ii) que
alunos nós queremos; iii) que sujeitos nós temos hoje. Além disso, o Conselheiro José
Fernandes de Lima fez algumas indagações como: a) as Universidades Brasileiras
adotaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena?; b) em
que essas Diretrizes ajudam ou atrapalham na formação de Professores?; c) é possível
formar bons Professores com as Diretrizes atuais?. Em seguida, ficou acordado que as
reuniões ocorrerão mensalmente com duração de duas horas. 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. Na sequência foi justificada a ausência do
Conselheiro Luiz Fernandes Dourado, por motivo de cirurgia que irá se submeter. Foi

abordado pelo Presidente do entendimento realizado com a SASE (Secretaria de
Articulação com os Sistemas de Ensino) e o CNE (Conselho Nacional de Educação)
para a realização do Seminário “Sistema Nacional de Educação: Regime de
Colaboração e Cooperação Federativa”, estabelecendo-se, a partir deste Seminário, as
proposições e trabalhos que culminarão com a efetiva caracterização do “Regime de
Colaboração”, conforme determina a Constituição Federal e outras normas que tratam
desta questão. 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 da Língua Portuguesa, o Presidente da Comissão, Conselheiro Luiz Roberto
Alves, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Na sequência
foi discutida a criação de agenda para a Comissão de Língua Portuguesa; memória da
reunião de Lisboa, outubro de 2013. Além disso, ocorreu a leitura do P.A.L, item 21,8 e
item 4, página 9. Definiu-se a agenda para os próximos dois anos: documento de
referência para a criação de um sistema coordenado de acreditação e certificação nos
quadros da C.P.L.P; bem como criação de normas para o Brasil (imediato). Por fim,
apoio à Comissão de Formação de Professores do Conselho Nacional de EducaçãoConselho Pleno para o aperfeiçoamento da formação de professores em língua
portuguesa. Com os encaminhamentos tendo sido dados, o Presidente da Comissão deu
por encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da Comissão que analisa e estuda o
marco regulatório da pós-graduação lato sensu, o Presidente da Comissão, Conselheiro
Erasto Fortes Mendonça, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da
Comissão. Na sequência foi realizada a leitura e discussão da minuta de Resolução,
apresentada pelo relator. Deu-se a aprovação com emendas da Resolução que dispõe
sobre as normas aplicáveis aos cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade
especialização e dá outras providências. Como encaminhamentos subsequentes, tratouse da revisão do texto da resolução do relator, o envio do texto revisado aos demais
membros da comissão e a comunicação à CES/CNE sobre o andamento dos trabalhos
para discussão em reunião de trabalho, para organização de audiência pública no mês de
janeiro e aprovação do Parecer na reunião ordinária do mês de fevereiro. 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 Estágio Supervisionado,
a Presidente da Comissão, Conselheira Ana Dayse Dorea, iniciou a reunião dando boasvindas aos membros da Comissão. Na sequência a Presidente apresentou a proposta da
Consultora UNESCO, Dra. Roberta Rossi, que debateu sobre o que vem sendo realizado

junto às Instituições de Ensino Superior. Foi apreciado pelos Conselheiros presentes e
sugerido o cronograma de trabalho a seguir: i) dia 20 de dezembro de 2013 –
apresentação dos resultados do Produto I; ii) dia 20 de janeiro de 2014- apresentação
dos resultados do Produto II; iii) dia 27 de janeiro de 2014 – participação da Reunião
da Comissão no Conselho Nacional de Educação; iv) dia 16 de março de 2014 previsão de apresentação final do trabalho realizado pela Consultoria. Por último,
conclusão do trabalho pela Comissão de Estágio Supervisionado. No que diz respeito à
Consulta formulada pela Universidade Federal São João Del Rei, a “Resolução de
Carga Horária de Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia” foi apreciada e
decidido por resposta administrativa, com base na legislação vigente.
Sem outras manifestações, às dezoito horas a reunião das comissões foi encerrada e,
para constar, eu, Andréa Malagutti, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelos
Conselheiros presentes. Brasília, 2 de dezembro de dois mil e treze.
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