CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ATA Nº 38, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014
(Reunião das Comissões)
Às nove horas do dia três de novembro do ano de dois mil e quatorze, com a presença
dos Conselheiros Antonio Carlos Caruso Ronca, 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,
Malvina Tania Tuttman, Márcia Angela da Silva, Nilma Lino Gomes, Raimundo
Moacir Mendes Feitosa, Rita Gomes do Nascimento, Sérgio Roberto Kieling Franco e
Yugo Okida, 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 Políticas de expansão
e as formas de acesso à educação superior de qualidade, o Presidente da Comissão,
Conselheiro Luiz Fernandes Dourado, iniciou a Reunião dando boas-vindas aos
membros da Comissão. Em seguida, ocorreu um debate a partir das apresentações dos
convidados, na qual se discutiu o papel do Estado frente ao fenômeno de expansão
mercadológica do ensino e também o reflexo disso no ambiente da implementação do
PNE e a repercussão nos vários âmbitos de discussões do CNE. A Comissão
prosseguirá os trabalhos considerando as contribuições do Consultor, Professor
Waldemir Sguissardi, que não pôde comparecer por motivos de doença. 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 a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. Na
sequência, as representantes do Ministério das Relações Exteriores fizeram uma
apresentação dos programas de cooperação internacional que envolveram a área de
Educação, salientando-se que a apresentação será enviada a todos os membros. Foi
debatido que um princípio relevante é que as relações do Brasil com os outros Países
não se configuram como ajuda, mas como parceria. Na sequência, frente à apresentação
de tantos programas, o Conselheiro Luiz Roberto Alves questionou se é possível dar um
nome a essa política educacional. A Conselheira Almerinda, do Ministério das Relações
Exteriores, respondeu que seria possível nomear como: “cooperação educacional para a
internacionalização”. Ademais, foi apontado o problema da repercussão política de toda
atuação nesses programas, pois tudo isso influencia na imagem do Brasil. Discutiu-se a
a diversidade de temas e de parcerias e as mais diferenciadas cooperações, conforme os
países participantes. Ao final, deliberou-se que a próxima reunião da Comissão contará
apenas com seus membros e que serão definidos os temas a serem priorizados. Para
isso, o Presidente fará um encaminhamento por e-mail para que, até a próximo reunião,
já se tenha uma lista de temas. A partir da definição dos temas, a Comissão deverá
definir sua metodologia de trabalho, bem como a relatoria. 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 Formação de Professores, o Presidente da

Comissão, Conselheiro José Fernandes de Lima, iniciou a reunião dando boas-vindas
aos membros da Comissão. Em seguida, a minuta de documento que está sob
elaboração do Conselheiro Luiz Fernandes Dourado foi apreciado e debatido. Tendo
sido deliberada a inserção das contribuições ao presente documento para apreciação na
próxima reunião.. 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 Sistema Socioeducativo, o Presidente da Comissão, Conselheiro Luiz Roberto
Alves, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. A Comissão
debateu sobre proposta de audiências a partir de fevereiro de 2015, nas cinco regiões do
país, tendo possibilidade de serem realizados nos Estados do Rio de Janeiro, Recife,
Curitiba, Cuiabá e Belém. Em seguida definiu-se a oitiva de meninos e meninas dos
sistemas socioeducativo. Em seguida, foram discutidas as temáticas sobre os diálogos
com professores – estudantes do curso de especialização de docência em socioeducação.
Por fim, o texto básico será completado em janeiro de 2015 e será disposto ao diálogo
social. 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 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. A Comissão preparou a reunião de trabalho, sob a temática, na Câmara de
Educação Superior, para discussão do marco regulatório, a ser realizada no dia cinco de
novembro de dois mil e quatorze. Em seguida, foi feita análise de material sobre o tema
publicado na Revista Ensino Superior. Por fim, foram debatidas as alterações
pertinentes a equivalência de cursos militares e de percentual de professores
colaborares. 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
Implementação de Política de Educação Integral, a Presidente da Comissão,
Conselheira Malvina Tânia Tuttman, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros
da Comissão. Na sequência, em atendimento à decisão da CEB/MEC, de oito de
outubro de dois mil e quatorze, a presente Comissão analisou a pertinência de dar
continuidade às suas atividades. Após posicionamento de todos os membros, a
Comissão definiu pela posição favorável à Elaboração de Diretrizes para a Educação
Integral. Indicou, ainda, que existem aspectos que precisam ser aprofundados e
merecem um posicionamento do CNE. A seguir, foi informado que haverá um
Seminário Internacional de Educação Integral, organizado pela Fundação Itaú Social e
pelo CENPEC, no próximo dia quatorze de novembro. Quanto ao Seminário
Internacional organizado pela SEB/MEC sobre Educação Integral, em novembro de
dois mil e treze, a Comissão recebeu a comunicação, verbal, de que não há registro do
mesmo em forma de gravação ou outra mídia. Os membros decidiram pela continuidade
da presente Comissão, assim como a apresentação dessa decisão à CEB/MEC,
enfatizando a importância do tema; esclarecer dúvidas junto à Secretária da SEB/MEC
posicionamento do 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 Políticas de formação dos profissionais da educação básica no âmbito da
educação superior, o Presidente da Comissão, Conselheiro Luiz Fernandes Dourado,
iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. A reunião contou com
a presença dos Conselheiros Luiz Fernandes Dourado, Erasto Fortes Mendonça, Luiz
Roberto Liza Curi e Márcia Angela Aguiar e os seguintes convidados: Edmilson Ramos
Camargos (CNTE), Francisco das Chagas Fernandes (FNE), Guelda Andrade (CNTE),
José Valdivino de Moraes (CNTE), Maria Beatriz Luce (SEB/MEC), Marta Vanelli
(CNTE) e João Monlevade (Câmara dos Deputados). Em seguida, o Conselheiro Luiz

Fernandes Dourado situou os objetivos da Comissão, cujo eixo é o estabelecimento de
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação dos profissionais da Educação Básica
no âmbito da educação superior. Na sequência,, houve a participação dos convidados
com as intervenções de Francisco das Chagas Fernandes que retornou o histórico de
formação de professores. A Secretária Maria Beatriz Luce abordou a importância da
Comissão e da necessária articulação das Diretrizes Nacionais à Politica Nacional de
formação dos profissionais da educação e as metas de valorização dos profissionais da
educação. 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 Ensino religioso o Presidente da Comissão, Conselheiro Gilberto Gonçalves
Garcia, iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros da Comissão. A presente
reunião tratou da agenda das próximas reuniões sobre a temática do ensino religioso,
bem como o convite a especialistas. 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, três de novembro de dois mil e quatorze.
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