CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ATA Nº 9 DE 31 DE MARÇO DE 2014
Reunião das Comissões
Às oito horas do trinta e um de março do ano de dois mil e quatorze, com a presença
dos Conselheiros Ana Dayse Dorea, Antonio Ibañez Ruiz, Erasto Fortes Mendonça,
Francisco Aparecido Cordão, Gilberto Gonçalves Garcia, José Eustáquio Romão, José
Fernandes de Lima, Luiz Fernandes Dourado, Luiz Roberto Alves, Luiz Roberto Liza
Curi, Paschoal Laercio Armonia, 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 Bicameral que trata do tema Revalidação de
Diplomas, o Presidente da Comissão, Conselheiro Sérgio Roberto Kieling Franco,
iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Em seguida foram
discutidos aspectos da minuta de Resolução elaborada pelo Relator, Conselheiro Luiz
Roberto Curi. Posteriormente, ficaram estabelecidas decisões quanto aos próximos
encaminhamentos, quais sejam: fechar a redação da resolução por e-mail entre os
membros da Comissão, com a participação dos convidados da CAPES e SESU;
promover durante o mês de abril, reunião com CAPES e SESU com vistas a construir
consensos; marcar reunião com o Senhor Ministro da Educação, juntamente com a
CAPES e SESU – preferencialmente no período de 28 de abril a 02 de maio do ano
corrente, bem como promover audiência pública durante o mês de maio. 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 Ensino
noturno e a educação de adolescentes e de jovens e adultos trabalhadores o Relator
da Comissão, Conselheiro Antonio Ibañez Ruiz, iniciou a reunião dando boas-vindas
aos membros da Comissão. Na sequência foram apresentados à Comissão os dados do
Produto UNESCO nº 2. Os dados são referentes ao Ensino Médio da Educação de
jovens e adultos, ao Ensino Médio integrado à Educação Profissional da Educação de
jovens e adultos e à comparação destes dados com os obtidos para o Ensino Médio
regular, em especial o noturno. Destacou-se que esses dados servirão para respaldar uma
proposta para o Ensino Médio Noturno e Educação de jovens e adultos, principalmente
a integração com a Educação profissional. Logo após, ficou estabelecido que a proposta

será posteriormente discutida com entidades acadêmicas e sindicais, além do Ministério
da Educação. Com os encaminhamentos tendo sido dados, o Relator da Comissão deu
por encerrada a reunião. No âmbito da Reunião da Comissão que trata do tema
Integração e Relações Internacionais, o Presidente da Comissão, Conselheiro Sérgio
Roberto Kieling Franco, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da
Comissão. Em seguida foram explicitadas as compreensões dos Conselheiros a respeito
dos dois universos principais a que se refere o trabalho da Comissão (MERCOSUL e
Países de Língua Portuguesa). Após combinou-se os próximos passos da Comissão.
Será realizada reunião no mês de junho para a qual deverão ser convidadas a Assessoria
Internacional do MEC e a área de Educação do MRE para que exponham o “estado de
arte” da política com relação aos países do MERCOSUL e os países de Língua
Portuguesa. O objetivo específico é que a Comissão seja esclarecida a respeito dos
seguintes pontos: estruturas organizacionais, políticas existentes e definição de atores e
agentes. 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 de
Psicologia, o Presidente da Comissão, Conselheiro Sérgio Roberto Kieling Franco,
iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Em seguida foram
trocadas ideias sobre a situação dos cursos de Psicologia, particularmente de
Licenciaturas. O primeiro esboço da Resolução será trabalhado até a próxima reunião e
após isso será combinado reunião com entidades como ABEP e FORGRAD. 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 de Comissão de
Formação de Professores, o Presidente da Comissão, Conselheiro José Fernandes de
Lima, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. A seguir foi dada
a palavra ao Conselheiro Luiz Dourado, o qual mencionou sobre a composição da
Comissão, bem como realizou análise e proposições dos assuntos tratados no
documento concernente a formação de professores. Na sequência o Presidente deu a
palavra para o Secretário SERES, Jorge Messias, o qual parabenizou a Comissão, assim
como, falou que o Ministro da Educação tem como prioridade a formação de
professores. Durante a reunião houve diversas participações dos convidados, os quais
enriqueceram o debate com suas proposições, sendo analisados os seguintes aspectos: a
carga horária, estágios, formação de professores da educação à distância, assim como a
falta de incentivo dos jovens para exercer a profissão de professores. Posteriormente, a
convidada, Maria Margarida dispôs a ajudar em inserir algumas reflexões para

introdução do documento pertinente a formação de professores. Ademais, os
convidados mencionaram sobre a garantia de boas condições de trabalho, progressão de
carreira na formação de professores, articular valorização e a formação de professores, a
fim de incentivar e estruturar a formação dos professores. Por fim, a reunião teve
enormes contribuições dos convidados ao debate sobre a formulação do documento
pertinente a formação de professores. Logo após, o presidente agradeceu a todos os
membros e convidados pela presença e contribuições ao debate. 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 Educação Profissional
e Tecnológica, o Presidente da Comissão, Conselheiro Francisco Aparecido Cordão,
iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Estiveram presentes a
pesquisadora e consultora da UNESCO, Maria das Graças de Oliveira. A professora
Anna Catharina de Costa Dantas, Diretora de Políticas de Educação Profissional e
Tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, justificou
sua ausência e programou sua visita à Comissão Bicameral na próxima reunião de junho
do corrente para tratar do Catalogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Após,
o tema único da reunião da Comissão foi a apresentação dos resultados de pesquisa
realizada no âmbito da UNESCO sobre a oferta de cursos superiores de tecnologia, de
graduação e de pós-graduação. O trabalho apresentado pela pesquisadora e consultora
Maria das Graças de Oliveira foi debatido pelos integrantes da Comissão, a qual decidiu
voltar ao assunto em sua próxima reunião ordinário no mês de junho do ano de 2014,
ainda apenas com os integrantes da Comissão Bicameral e SETEC/MEC. 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 Marco Regulatório de
Pós-Graduação Lato Sensu, o Presidente da Comissão, Conselheiro Erasto Fortes
Mendonça, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Na
sequência foram relembradas as reuniões ocorridas na Fiocruz, Rio de Janeiro, na
abertura do ano letivo, bem como na Universidade Nove de Julho, UNINOVE, realizada
em São Paulo, a qual teve representações da área de saúde a convite da Comissão
Nacional de Residência Medica para análise da pertinência da inclusão de referência
sobre a residência médica no novo marco regulatório da Pós-Graduação lato sensu.
Seguidamente tiveram colaborações da SERES/MEC relativamente ao artigo 2º do
projeto de resoluções, quais sejam: considerar, no inciso I, quanto ao tratamento de
instituições que ofertam Pós-Graduação Strito Sensu, a ideia de Instituição senso amplo

e não apenas IES credenciadas; retirar, do inciso I, a previsão de observar também a
prerrogativa de IES credenciada; observar a autonomia das escolas de governo não
federais para a oferta de cursos presenciais (Parecer AGU), excluindo, portanto, as
escolas de governo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mantendo-as,
apenas, para a oferta de Pós-Graduação lato sensu à distância; sobre áreas de
conhecimento, é necessário recolher informações sobre o tema nas relações da Capes,
do CNPq e do Inep para adoção de uma lista própria do CNE que deverá constar da
resolução como anexo e também estudar a possibilidade de considerar o Conceito
Institucional (CI) como critério para concessão de bônus para a oferta de Pós-Graduação
Lato Sensu. A título de exemplo, as IES com conceito 4 ou 5 poderiam, eventualmente,
oferecer especialização tendo apenas o curso autorizado. Ademais, a SERES ficou de
apresentar, em oportunidade próxima, material contendo um panorama nacional das IES
credenciadas quanto aos seus CIs, assim como uma relação das áreas de conhecimento
adotadas por diferentes instituições. 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 Políticas de Expansão o Presidente da
Comissão, Conselheiro Luiz Fernandes Dourado, iniciou a reunião dando boas-vindas
aos membros da Comissão. Na sequência, a comissão reunida contou com a
participação do Professor Doutor Valdemar Sguissardi que fez uma minuciosa
exposição sobre a mercantilização da Educação Superior. A seguir estabeleceu-se
debate entre o expositor e os membros da Comissão tendo por eixo à perspectiva de
efetivação de políticas direcionadas a garantia da educação como direito e bem público.
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
de Diretrizes EAD o Presidente da Comissão, Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi,
iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. A presente reunião
contou com a presença de seus membros e convidados, com exceção da Secretária da
SERES ou sua representação. O Presidente deu início aos trabalhos e, em seguida,
passou a palavra ao Conselheiro Relator que apresentou documento preliminar sobre
diretrizes de EAD. Na sequencia, a palavra foi aberta aos demais participantes que se
manifestaram sob a temática. O Relator propôs encaminhamentos para os próximos
encontros da Comissão incluindo a apresentação de novos elementos ao documento
preliminar. 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 Estágio Supervisionado a Presidente da Comissão, Conselheira Ana Dayse
Rezende Dorea, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão.
Estiveram presentes os membros da Comissão e a Consultora UNESCO/CNE Roberta
Rossi. Posteriormente, a Comissão debateu sobre os produtos trabalhados 1, 2 e 3. Em
sequência foi realizada a apresentação do último produto, conforme estabelece o
contrato firmado, a qual expos dificuldades encontradas, principalmente com o trabalho,
bem como, os contatos realizados com sucesso, a exemplo com o Desembargador
Ricardo Tadeu Marques de Fonseca (deficiente visual), o Procurador Chefe da área do
trabalho; outro contato foi o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Em
seguida, a comissão discutiu também sobre os problemas identificados nas atividades de
Estágio supervisionado; necessidade de efetivo acompanhamento; carga horária
destinada para estágio da área de saúde, assim como a dificuldade de estagio no setor
privado. A seguir os membros da comissão fizeram análise jurídica da Lei nº
11.788/2008 e MP 2.164-41/02. Houve debate sobre o estágio como “ator educativo”
desvirtualizado, quando há experiência educativa. Destaca-se que os integrantes
refletiram sobre a área educacional, quais sejam: as inovações a cerca do estágio
supervisionado; residência pedagógica, sendo uma proposta da UNIFESP sobre a
temática e a efetivação de saberes. Estabeleceu-se de que a comissão aguardará o
material concluído pela Consultora UNESCO/CNE Roberta Rossi, a qual encaminhará
ao Relator Francisco Cordão. Assim, o assunto poderá ser pauta da reunião do Conselho
Pleno do CNE. 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 Marco Regulatório de Pós-Graduação lato sensu, o Presidente da Comissão,
Conselheiro Erasto Fortes Mendonça, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros
da Comissão. Houve um debate com representações da SERES/MEC sobre critérios
para concessão de bônus para oferta de Pós-Graduação lato sensu - Especialização em
processos de credenciamento de cursos. A comissão acordou com a SERES/MEC para
elaboração de um quadro de referência das “áreas de conhecimento” a ser apresentado
na próxima reunião para fins de compatibilização no âmbito da proposta da comissão,
assim como estabeleceu a convocação extraordinária de reunião da comissão a ser
realizada em Brasília, se possível antes da reunião ordinária do mês em maio, em São
Luís do Maranhão. 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 Malagutti, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelos
Conselheiros presentes. Brasília, 31 de março de 2014.
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