CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ATA Nº 33 DE 06 DE OUTUBRO DE 2014
(Reunião das Comissões)
Às onze horas do dia seis de outubro de dois mil e quatorze, com a presença dos
Conselheiros Antonio Carlos Caruso Ronca, Erasto Fortes Mendonça, Francisco
Aparecido Cordão, José Eustáquio Romão, José Fernandes de Lima, Luiz Fernandes
Dourado, Luiz Roberto Alves, Luiz Roberto Liza Curi, Márcia Angela da Silva,
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 Integração e
Relações Internacionais o Presidente da Comissão, Conselheiro Sérgio Roberto
Kieling Franco, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Foram
discutidos os temas e a organização do MERCOSUL e a forma de envolvimento do
CNE. Definiu-se quem são os membros da Comissão que servirão de interlocutores para
cada tema. Esta relação será repassada à Assessoria Internacional do MEC. Em seguida,
ficou decidido por uma participação mais efetiva do CNE na elaboração de próximo
Plano de Ações Quinzenal do MERCOSUL, inclusive com proposição de readequações
do modo de tratar certas temáticas. Estabeleceu-se que o CNE permanece disponível
para participar das discussões atuais do MERCOSUL (agenda 2014). A Assessoria
Internacional do MEC deverá propor uma agenda para que a Comissão faça mais
contribuições para o novo Plano de Ações do Setor Educacional do MERCOSUL. Para
a próxima reunião da Comissão terá como pauta principal a exposição por parte do
MRE e do MEC sobre a concepção brasileira de Cooperação Internacional. Após isso, a
Comissão deverá definir suas estratégias de ação. 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 Plano Nacional de Educação e Sistema Nacional de
Educação, o Presidente da Comissão, Conselheiro Raimundo Moacir Feitosa, iniciou a
reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. O Presidente da Comissão
mencionou quais eram, separadamente, os nomes dos membros da Comissão Plano
Nacional de Educação - PNE e a Comissão de Sistema Nacional de Educação - SNE. Na
sequencia, os membros debateram acerca da Portaria de Regulamento do PNE e SNE,
assim como assuntos pertinentes ao Fórum Nacional de Educação. Em seguida foi
realiza a leitura do Projeto Lei nº 413/2014 e os respectivos apontamentos. 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 Formação de
Professores, o Presidente da Comissão, Conselheiro José Fernandes de Lima, iniciou a
reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Na sequência, o Presidente da
Comissão citou o Parecer que está sob a análise do Conselheiro relator Luiz Fernandes
Dourado, o qual recebeu Consulta recebida pelas Universidades de São Paulo (USP,
UNICAMP, UNESP). Posteriormente, o Conselheiro relator mencionou o assunto da
consulta, qual seja a reformulação de cursos solicitados nas Diretrizes Curriculares
complementares fixadas pela deliberação CEE nº 111/2012, o CEE-SP tem prerrogativa
para não aprovar os pedidos de renovação dos mesmos. Logo, após o Presidente José

Fernandes de Lima explanou sobre a importância da confecção do Parecer que trata da
Formação de Professores. Ademais, ocorru debate quanto ao documento preliminar
acerca da Formação de Professores. Definiu-se que o Conselheiro Relator Luiz
Fernandes Dourado encaminhará documento, com algumas alterações, aos membros da
comissão. 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 a Distância, o Presidente da Comissão, Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi,
iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Foi apresentado e
discutido relatório preliminar da Comissão e encaminhada as contribuições orais dos
seguintes convidados: ABRUEM, ANEC, FORUMDIR, ABRUEM, AFOPE,
UNIVESP, ABRUEM, SBF, SESu/MEC, CEDES, UniRede, ANPED, SERES/MEC,
INEP, UNIVESP/SBPC e SEB/MEC. Definiu-se que a Audiência Pública da Comissão
será no dia 07 de novembro. 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, seis de outubro de dois mil e quatorze.
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