CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ATA Nº 19, DE 14 DE JULHO DE 2014
Reunião das Comissões
Às nove horas do dia quatorze de julho do ano de dois mil e quatorze, com a presença
dos Conselheiros Antonio Ibañez Ruiz, Erasto Fortes Mendonça, Francisco Aparecido
Cordão, José Fernandes de Lima, José Eustáquio Romão, Luiz Fernandes Dourado,
Luiz Roberto Alves, Luiz Roberto Liza Curi, Raimundo Moacir Mendes Feitosa, 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 da Câmara de Educação Superior que trata do tema
Credenciamento e Recredenciamento Institucional, inicialmente, os membros da
Comissão definiram a Presidência, designando o Conselheiro José Eustáquio Romão
para tal função, e a relatoria, que ficou sob a responsabilidade do Conselheiro Luiz
Roberto Liza Curi. Em seguida, o Presidente propôs a organização do cronograma de
trabalho da Comissão com uma pauta preliminar de discussão sobre as matrizes
institucionais: faculdade, centro universitário e universidade. Após, o Conselheirorelator se propôs a fazer um levantamento sobre o corpus normativo relativo à matéria.
O Presidente sugeriu um levantamento preliminar sobre estudos referentes ao tema.
Definiu-se que a próxima reunião deverá ser agendada para o dia cinco de agosto de
dois mil e quartorze. 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 Integração e Relações Internacionais, o Presidente da Comissão,
Conselheiro Sérgio Roberto Kieling Franco, iniciou os trabalhos dando boas-vindas aos
membros da Comissão. Na reunião estiveram presentes representantes da Assessoria
Internacional do Ministério da Educação e representantes do Ministério das Relações
Exteriores. Na sequência, a Conselheira Almerinda de Freitas Carvalho, representante
do Ministério das Relações Exteriores, relatou as ações e a preocupação do MRE com
relação ao Programa de Estudantes Convênio (PEC), ao Programa Ciências sem
Fronteiras e ao Programa de Apoio ao Estudante Brasileiro no Exterior. Posteriormente,
a Senhora Aline Damasceno, representante da Assessoria Internacional/MEC, expôs que
há duas áreas prioritárias nas ações do MEC: América e África, bem como destacou o
fato de que o MERCOSUL é o setor mais organizado, mas que não se pode esquecer
ações como o UNASUL. Ademais, a comissão debateu sobre a grande preocupação em
torno da revalidação de diplomas. Foram destacados vários pontos de ação que o CNE
pode ser protagonista. A Comissão discutiu ainda sobre a necessidade de divulgar aos
países parceiros as resoluções brasileiras. Apontou-se o papel do Conselho Nacional de
Educação na consolidação de processos (por exemplo: o sistema ARCU-SUL). Em
seguida, a Comissão tratou das ações necessárias para aumentar a internacionalização da
educação superior, sem deixar de levar em conta os diferentes modos de se fazer a
universidade no Brasil. Apontou-se também a necessidade de estudos de avaliação do
Ciências sem Fronteiras. Constatou-se a necessidade de aprofundar as relações com o
Poder Legislativo. Destacou-se o fato de que o modelo de cooperações com os países de
Língua Portuguesa é muito novo. Por fim, decidiu-se por fazer levantamento do que

existe no CNE sobre o assunto. Além disso, na próxima reunião, o MRE e a AI/MEC
deverão apresentar suas concepções de cooperação internacional. A próxima reunião
deverá ter duração, pelo menos, duas horas e trinta minutos. Com os encaminhamentos
tendo sido dados, o Presidente da Comissão encerrou a reunião. No âmbito da Reunião
da Comissão da Câmara de Educação Superior que trata do tema Educação a
Distância, o Presidente da Comissão, Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi, iniciou a
reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Na sequência, foi realizada a
apresentação dos itens referentes à Resolução e ao Relatório pelo relator. Destacaram-se
na discussão: tutores docentes; Projeto Pedagógico do Curso – Currículo, espaço físico
e convênio do polo; infraestrutura de biblioteca e laboratório. Por fim, a Comissão
pretende agendar para o dia cinco de setembro a realização de audiência pública. Com
os encaminhamentos tendo sido dados, o Presidente da Comissão deu por encerrada a
reunião. No âmbito da Reunião da Comissão da Câmara de Educação Básica que trata
do tema Ensino Noturno e Educação de Jovens e Adultos, o Conselheiro Antonio
Ibañez Ruiz iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Em
seguida, conforme deliberado pela Comissão na reunião ocorrida no dia dois de junho
de dois mil e quatorze, no CNE, realizou-se, na presente data, encontro ampliado, tendo
por objetivos apresentação e análise da proposta da reorganização, não curricular, do
Ensino Médio Noturno nas ofertas regular e de EJA, com a participação dos seguintes
convidados: Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC; Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI/MEC; Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC; Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica –
CONIF; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE; Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED; Fóruns de EJA do
Brasil; Consultor da UNESCO. Inicialmente, o consultor da UNESCO, Professor Paulo
Eduardo Dias de Mello, fez breve exposição sobre os três produtos de trabalho sob sua
responsabilidade, seguida de apresentação da proposta da Comissão, pelo Conselheiro
Relator Antonio Ibañez Ruiz. Posteriormente, as representações presentes ao encontro
se manifestaram indicando, entre outros posicionamentos: (1) a existência de um
documento elaborado pelo grupo de trabalho sobre educação básica noturna,
coordenado pela SEB/MEC; (2) a importância de se considerar nas discussões o
caminho já trilhado; (3) as experiências do PROEJA; (4) a necessidade de se estabelecer
prazos para ações concretas; (5) a urgência em se qualificar a escola noturna; (6) a
existência de uma demanda potencial aliada à descrença na escola pelos jovens que, em
grande parte, trabalham na informalidade; (7) a importância de um currículo integrado à
formação profissional; (8) a indagação sobre o sentido dos cursos oferecidos; (9) as
condições de acesso e permanência e de infraestrutura; (10) a indicação de um Plano de
Ação Articulado; (11) a centralidade na discussão de currículo; (12) a construção
integrada e integradora em EJA, que se desdobre em vários planos; (13) a proposta de
bolsas de estudos considerada insuficiente para resolver as questões do ensino médio
noturno; (14) o acúmulo de conhecimento sobre o assunto e a necessidade de geração de
diálogo com o sistema; (15) a indicação de pistas levantadas na presente reunião deverá
ser aprofundada pela Comissão. A partir da riqueza das contribuições dos participantes,
a Professora Malvina Tuttman e o Conselheiro-Relator Antonio Ibañez Ruiz
sintetizaram os seguintes encaminhamentos, com a concordância de todos os presentes:
o envio dos documentos elaborados pelo Consultor da UNESCO para todos os
participantes da presente reunião; o envio do documento final do grupo de trabalho
coordenado pela SEB/MEC para os Conselheiros da CEB/CNE que compõem a
Comissão; a apresentação do documento gerado pelo grupo de trabalho coordenado pela
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SEB/MEC sobre Educação Básica Noturna para a Comissão da CEB/CNE, em reunião
prevista para o dia quatro de agosto de dois mil e quatorze, no CNE, com o
comparecimento de todos os participantes do presente encontro; a apresentação de
sugestões pelos participantes do encontro, a partir dos estudos apresentados e das
reflexões realizadas sob o tema, para que a Comissão possa elaborar minuta que
normatize a reorganização do Ensino Médio Noturno Regular e EJA. Tais sugestões
devem ser apresentadas na reunião agendada para o próximo encontro da Comissão, no
dia quatro de agosto de dois mil e quatorze. 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, quatorze de julho de dois mil e quatorze.
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