
 
 

1 
 

 
                                                                  www.percepcaoesentido.com.br/conaeunioeste 
 

CONFERÊNCIA LIVRE 
21 de Maio de 2013 

Informativo nº 1 
 
I - Grupos de Trabalho – Metodologia. 
 
Da reunião ocorrida no dia 30 de abril, com a direção do Campus e representantes dos 
Conselhos de Centro, foram retiradas as seguintes definições; 
 

1. A data de 21 de Maio de 2013 será destinada para a realização da Conferência Livre, 
no campus de Marechal Cândido Rondon, de acordo com o previsto no texto 
orientador da CONAE 2014. Os debates acontecerão nos dois primeiros turnos, 
matutino e vespertino; 

 
2. Cada um dos 7 (sete) eixos temáticos que formam o núcleo da CONAE II serão objeto 

de estudo e debate, em Grupos de Trabalho específicos, um para cada eixo, 
coordenados por duplas de professores cujos nomes estão indicados na sequencia: 

 
GT Eixo Temático Coordenadores: 
I O Plano Nacional de Educação e o 

Sistema Nacional de Educação: 
organização e regulação. 

Professoras Terezinha Correa 
Lindino e Vanda Moreira Martins. 

II Educação e diversidade: justiça social, 
inclusão e direitos humanos. 
Coordenação. 

Professores Marcos Luis Ehrhardt e 
Gustavo André Borges. 

III Educação, trabalho e desenvolvimento 
sustentável: cultura, ciência, tecnologia, 
saúde, meio ambiente. 

Professores Wilson João Zonin e 
José Carlos Mendes (Spock). 

IV Qualidade da Educação: democratização 
do acesso, permanência, avaliação, 
condições de participação e 
aprendizagem. 

Professoras Clarice Lottermann e 
Carmem Elisa Henn Brandl. 

V Gestão Democrática, Participação 
Popular e Controle Social. Coordenação. 

Professores Paulo Kolling, Davi Félix 
Schreiner e Diretores de Centro. 

VI Valorização dos Profissionais da 
Educação: formação, remuneração, 
carreira e condições de trabalho 

Professores Antonio Bosi  e 
Aparecida Darc de Souza. 

VII Financiamento da Educação: gestão, 
transparência e controle social dos 
recursos. 

Professores Juarez Bortolanza e José 
Angelo Nicácio. 

 Alguns nomes dependem de aceite para confirmação 
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3. Cada dupla coordenadora dos Grupos de Trabalho deve conhecer o eixo temático com 
o qual trabalhará, para, com o grupo, “Conferir” o que foi proposto em 2010, na 
CONAE I, debater e sugerir emendas (correções de texto e de sentido), para evitar 
brechas interpretativas que distorçam direitos constitucionais ou que impeçam 
avançar e amadurecer a própria constituição;  

 
Embora o processo deva ser o mais livre possível, a responsabilidade da leitura prévia 
é de quem coordena, para iluminar, através da reflexão antecipada, os pontos que 
merecem crítica no texto; 
 

 
As discussões e deliberações da II CONAE têm como 
referencial o Documento-Referência, elaborado e 
aprovado pelo FNE. O tema central da Conferência 
é: “O PNE na Articulação do Sistema Nacional de 
Educação: Participação Popular, Cooperação 
Federativa e Regime de Colaboração”. 

 
 
 

 
 

4. Na análise do documento referência, manter foco na construção de emendas em nível 
nacional. As necessidades locais e regionais devem ser indicadas para a revisão dos 
Planos Estadual e Municipal de Educação. Esta etapa da CONAE visa o Plano Nacional 
de Educação; 

 

 
(...) é importante enfatizar que o Documento-
Referência da II CONAE deve ter atenção prioritária 
e que os temas regionais e locais não devem ser 
inseridos nas emendas ao Documento Referência. 

 
 

 
 

As necessidades locais e regionais devem ser registradas em documento separado para 
envio formal específico às instâncias Estadual e Municipal como contribuições para os 
Planos de Educação respectivos. 

 
5. Cada Grupo de Trabalho deve ter um relator para registrar as emendas para exposição 

durante a reunião plenária final; 
 
 

II - Sobre a característica das Emendas a serem produzidas. 
 
Todos devem ter em mãos senão o eixo do Documento-Referência em discussão; 
 
No transcorrer dos debates devem ser formuladas as EMENDAS que, após detalhadas passam 
por aprovação do grupo. O percentual necessário para aprovação consta no Regimento da 
CONAE (consultar). 
 
As emendas são: 
 
§ Aditivas: quando acrescenta um termo ou parte, complementando o texto do 

parágrafo ou quando elabora uma nova proposta ao Documento-Referência; 
 
§ Supressivas: (parciais ou totais) quando é proposta a supressão de uma parte ou de 

todo o parágrafo; 
 
§ Substitutivas: quando substitui um termo ou parte do parágrafo. 
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Objetivo Geral:  
Propor política nacional de educação, indicando 
responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições 
concorrentes, complementares e colaborativas entre 
os entes federados e os sistemas de ensino. 

 
 

 
 

II - Sobre a participação da comunidade acadêmica. 
 
A Conferência é aberta a toda comunidade acadêmica, todavia, definiu-se pela seguinte 
convocação para garantir representação mínima: 2 (dois) professores de cada Colegiado de 
Curso; 2 (dois) funcionários e pelo menos 1 (um) aluno indicado pelos Centros Acadêmicos, 
para cada GT. 
 
 
 
 
 
 
 
Marechal Cândido Rondon, 07 de Maio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 


