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Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos
realizou-se na sala virtual “Zoom” a quadragésima oitava reunião do Fórum Municipal de
Educação de Joinville. Compareceram dezesseis integrantes e a convidada Tatiana Brito de
Carvalho e Valdicléa Machado da Silva. 1- Abertura da Reunião: A reunião iniciou após as
palavras da coordenadora do FME, senhora Brígida Maria Erhardt, que cumprimentou os
presentes, desejando boas vindas e passou a palavra ao Secretário de Educação Diego Calegari
que manifestou seu reconhecimento ao trabalho dos integrantes do FME e sua disposição em
contribuir e manter o suporte técnico necessário. 2- Justificativas de Ausência: Justificaram
ausências: Fabiana Langer, Márcia Maria de Borba, Cecília Graciotto, Marcos Tedesco, Deyze
Zapelini Faust, Mariana Dias e Valdirene Stiegler Simão. 3- Aprovação da Pauta: A pauta foi
apresentada e aprovada com a seguinte ressalva: alteração do item 7.1 (assuntos gerais: Conae
2022) para a Ordem do Dia como item 6.7, devido a programação da Conae/2022 ter sido
divulgada e comprometer o ano de 2021. 4- Debate e aprovação da Ata da reunião de vinte e
dois de março de dois mil e vinte e um: aprovada sem ressalvas 5- Informes: A senhora Mari
Celma apresentou as correspondências recebidas, sendo; a) vinte e dois de março de dois mil e
vinte e um, Secretaria de Educação - envia e-mail com ofício com a com a correção do nome de
integrante do FME; b) um de abril de dois mil e vinte e um, FME - envia e-mail com a
divulgação do décimo oitavo Fórum Ordinário da Undime/SC e quinto Fórum da Undime
Região Sul, que acontecerá nos dias vinte e nove e trinta de abril, tendo como tema “Educação
em tempos de pandemia”; c) vinte de março de dois mil e vinte e um, SECOM - envia e-mail
com as atas do FME (2019-2021) para divulgação; d) vinte e seis de abril de dois mil e vinte e
um, IFSC - envia e-mail com ofício com a alteração dos indicados do Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC) – Campus Joinville, para a representação no Fórum Municipal de Educação. A
representação passa a ser feita pelos servidores Ivandro Bonetti (titular) e Robson Cristhian
Henkel (suplente); e) vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um, FME - envia e-mail com a
divulgação do edital de processo seletivo estágio remunerado PMJ; f) seis de maio de dois mil e
vinte e um, FME - envia e-mail com divulgação UNDIME da inscrição da semana pedagógica
transformadora, que acontecerá nos dias dezessete e vinte e um de maio; g) dezessete de maio de
dois mil e vinte e um, FME - envia e-mail com divulgação da UNDIME sobre a inscrição da
formação on-line escolas conectadas; h) dezoito de maio de dois mil e vinte e um FME - envia
e-mail Deliberação 063/CIB/2021 do Estado de Santa Catarina (estratégias de vacinação dos
profissionais da educação); i) dezoito de maio de dois mil e vinte e um, FME - envia e-mail com
a divulgação da palestra “Inclusão: o que é? Por quê? Como fazer” que acontecerá no dia vinte
de maio (UDESC); j) dezoito de maio de dois mil e vinte e um, Alex Bellucco do Carmo
(UDESC) - envia e-mail com solicitação da divulgação para os membros do FME de uma
palestra do programa de extensão (UniDiversidade), na UDESC/CCT. “Inclusão: o que é? por
quê? como fazer”. O evento ocorrerá no dia vinte de maio às dezoito horas; k) oito de junho de
dois mil e vinte e um, FME - envia e-mail com a divulgação da inscrição da formação
continuada em alfabetização e letramento; l) vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e um,
FME - envia e-mail com a divulgação UNDIME da inscrição da formação: O ensino híbrido, que
acontecerá de dezenove a vinte e três de julho; m) cinco de julho de dois mil e vinte e um,
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Brígida Maria Erhardt - UNIVILLE - envia e-mail com a solicitação divulgação do edital de
chamamento de candidatos interessados em atuar como articuladores regionais ou
coordenadores da Plataforma+PNE, instituída pela Portaria MEC número quarenta e um de vinte
e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um, em consonância com a Lei número treze mil e cinco,
de vinte e cinco de junho de dois mil e quatorze, o Decreto número dez mil cento e noventa e
cinco de dezembro de dois mil e dezenove, e a Portaria MEC número mil setecentos e dezesseis,
de vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove; n) cinco de julho de dois mil e vinte e um,
FME - envia e-mail com a divulgação do edital de chamamento de candidatos interessados em
atuar como articuladores regionais ou coordenadores da Plataforma+PNE, instituída pela
Portaria MEC número quarenta e um de vinte e cinco de janeiro de dois mil e um, em
consonância com a Lei número treze mil e cinco de vinte e cinco de junho de dois mil e
quatorze, o Decreto número dez mil cento e noventa e cinco de dezembro de dois mil e
dezenove, e a Portaria MEC número mil setecentos e dezesseis de vinte e cinco de junho de dois
mil e dezenove; o) oito de julho de dois mil e vinte e um, UNDIME - envia e-mail com as
informações da CONAE: documento referência; regimento interno e orientações para as
conferências municipais, intermunicipais e estaduais; p) nove de julho de dois mil e vinte e um,
Carlos Roberto Torrens (representante das APPs) - envia e-mail comunicando sua saída como
representante suplente das APPs no FME. A senhora Brígida apresentou Valdicléa Machado da
Silva que dará sequência ao secretariado do Fórum em dois mil e vinte e dois. 6– Ordem do
Dia: A senhora Brígida, apresentou a pauta do dia e comunicou aos integrantes, que as
assinaturas da reunião se daria por meio do preenchimento de formulário disponibilizado em
link, no “chat” da reunião 6.1 Apresentação do GTT Organização do processo de audiência
pública: Brígida Maria Erhardt, Giani Magali da Silva de Oliveira, Flávia Aparecida Veiga,
Modesto Hurtado Ferrer, Julcimara Trentini, Magali Larson, Márcia Maria de Borba, Fabiana
Langer e Sônia Paul. Os integrantes do GT apresentaram às deliberações referentes a
organização da audiência pública que acontecerá no dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e
um com o objetivo de atender ao art. quinto do decreto número trinta e dois mil, quinhentos e
noventa e quatro, que trata da composição do FME, gestão 2021/2025. Informaram que haverá
divulgação da Audiência Pública nos meios de comunicação da Prefeitura de Joinville, nos
canais da Secretaria de Educação e do FME. E também contará com a contribuição da
Articuladora Comunitária da Secretaria de Educação Thatiana Brito de Carvalho, que fará
divulgação na comunidade escolar e foi convidada pelo GT para participar da reunião. 6.2
Aprovação do Edital Mandato Gestão 2021/2025 (Eleição - Audiência Pública/Indicação):
Foi feita a leitura do Edital de convocação da Audiência Pública para Eleição dos Membros do
Fórum Municipal de Educação de Joinville e Indicação Mandato 2021/2025, em atendimento ao
disposto no art. sexto do Decreto nº trinta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro de vinte de
agosto de dois mil e dezoito, que aprova o Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação
de Joinville. O Edital foi aprovado sem ressalvas pelos presentes. Destacou-se no edital às
entidades que demandavam eleição de novos membros como: Escolas de Ensino Médio e
Profissionalizantes da rede particular; Instituições de Ensino Superior particulares; Associação
Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE; Entidades Sindicais dos Trabalhadores em
Educação, Associações de Pais e Professores das Escolas das Redes Públicas; Associações de
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Bairros; Entidade que atua em Defesa dos Direitos Humanos; Movimentos de Afirmação da
Diversidade Étnico Racial; Movimentos de Afirmação da Diversidade Sexual; Entidades dos
estudantes do Ensino Médio; Entidades dos estudantes do Ensino Superior e Entidades
Educacionais Confessionais. E lembrou-se que, conforme Decreto número trinta e dois mil
quinhentos e noventa e quatro, artigo quinto, que trata da composição do FME, os mandatos
terão duração de quatro anos, permitida uma única recondução. 6.3 Apresentação do GTT -
Análise do Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação 2020 (dados de
2019). Os integrantes dos GT apresentaram o resultado do trabalho desenvolvido, conforme a
agenda determinada em março, que culminou na elaboração da Análise do Relatório de
Monitoramento do PME 2020. Explicaram que a análise estruturou-se da seguinte forma: a)
levantamento dos indicadores, pautando-se na progressão, considerando o período; b) avaliação
das estratégias com o levantamento das políticas implementadas para atendê-las e c)
proposições, diante das demandas identificadas foram elencadas propostas para avançar nas
metas. Comunicou-se que o documento seria disponibilizado aos integrantes do FME para
possíveis contribuições. 6.4 Proposta do Seminário: Plano Municipal de Educação:
Trajetórias, Desafios e Perspectivas - Dia 20/10 das 14h a 16h30m: Apresentou-se a proposta
de realização de um seminário para compartilhar o Relatório de Avaliação e Monitoramento do
Plano Municipal de Educação, mas frente a movimentação para a realização da IV
CONAE/2022 municipal até outubro de dois mil e vinte e um sugeriu-se que a decisão sobre a
realização do seminário permaneça neste momento em stand-by e que os materiais construídos
pelos GTTs possam ser utilizados como contribuição para a conferência. Também reforçou-se a
importância do envolvimento de todos na mobilização para a Audiência Pública, assim como
para a realização da IV Conae. A proposta foi aceita pelos presentes. 6.5 Relatório de Avaliação
do Plano Municipal de Educação 2021 (Dados 2019/2020): Comunicou-se que, de acordo com
a legislação do PME, o relatório de avaliação é elaborado a cada dois anos e, este ano daríamos
início ao processo de estruturação do documento, a partir do segundo semestre. 6.6 Constituição
dos GTTs (Comissão de Monitoramento e Sistematização do PME/2021) e agenda de
trabalho (3 a 5 integrantes por segmento): A agenda de trabalho e composição dos GTs ficou
assim constituída, conforme às metas do PME, Educação Infantil: Flávia, Julcimara, Sonia
Pereira e Marlene, dia quatro de agosto; Ensino Fundamental (tempo integral, alfabetização e
qualidade):|Juliane, Silvana, Cleberson, Nélida, Sônia Paul, Patrícia e Ivanete, dias dez,
dezenove e vinte e quatro de agosto; Ensino Médio (tempo integral e qualidade): Sônia Paul,
Jairo, Nélida e Fábia, dias doze, dezenove e vinte e quatro de agosto; Educação Especial: Nélida,
Sônia Paul, Valdirene, Heloísa e Marcos, dia vinte e cinco de agosto; Educação de Jovens e
Adultos e Educação Profissional Técnico: Nélida, Sônia Paul, Fábia Deyze e Fabiana, nos dias
vinte e seis e trinta e um de agosto; Ensino Superior: Sônia, Brígida, Denise, Modesto, Alex,
Mariana e Ivandro, nos dias dezesseis e vinte e três de setembro; Valorização Profissional:
Giani, Érika e Sônia Paul, no dia vinte e um de setembro e Financiamento: Giani, Érika e Rosely,
no dia vinte e oito de setembro. Destacou-se que a agenda poderia ter alterações e que seria
enviado comunicado prévio. 6.7 Conferência Nacional de Educação 2022: Inclusão, Equidade
e Qualidade: Compromisso com o Futuro da Educação Brasileira, que será realizada nos dias
vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e dois. Comunicou-se
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que a IV Conae/2022 Municipal, de acordo com as orientações do Fórum Nacional de Educação
deveria acontecer entre os meses de setembro e outubro, situação que levantou a proposta de
uma reunião extraordinária, para tratar sobre o assunto. Orientou-se que deveríamos aguardar as
deliberações do Fórum Estadual de Educação SC para então agendarmos a reunião
extraordinária, que teria como objetivo a organização da IV Conae/2022 Municipal. 7.0
Assuntos Gerais: 7.1 Implementação da Lei 13935/2019 que dispõe sobre a prestação de
serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica: O
Secretário Municipal de Educação informou que para atender a legislação vigente, a Secretaria
tem encaminhado a contratação de trinta e quatro profissionais dos serviços de assistência social
e psicologia para atuarem na Rede Municipal de Ensino, bem como vem estruturando a
implementação do trabalho destes profissionais em articulação com a Secretaria de Assistência
Social e de Saúde. 7.3 – Data da próxima reunião: A próxima reunião ordinária ficou agendada
para o dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e um. 8. Encerramento: Às vinte horas
e quarenta e cinquenta minutos encerrou-se a reunião, cuja ata foi lavrada e se aprovada, será
assinada pelos presentes. Joinville, quatorze de julho de dois mil e vinte e  um.
Alex Bellucco do Carmo;
Brígida Maria Erhardt;
Cleberson de Lima Mendes;
Diego Calegari Feldhaus;
Giani Magali da Silva de Oliveira;
Ivandro Bonetti;
Janelize Cristina Fernandes;
Josiane Meyer de Goes;
Josiane de Souza;
Julcimara Trentini;
Marlene Terezinha Zimmer;
Modesto Hurtado Ferrer;
Nélida Alves Hoepers;
Patrícia Luciene de Carvalho;
Robson Cristhian Henkel;
Silvana Maria da Silva Ravache.
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