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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas realizou-se na
sala virtual “Zoom”, a quadragésima nona reunião do Fórum Municipal de Educação de
Joinville. Compareceram dezessete integrantes, dois convidados e a assessora técnica Valdicléa
Machado da Silva. 1- Abertura da Reunião: A reunião iniciou após as palavras da
coordenadora do FME, a senhora Brígida Maria Erhardt, que cumprimentou os presentes e
apresentou os convidados Sr. Marcelo Ricardo Sestrem, Srª Valdete Daufemback e Sr. Jefferson
Mendonça Alves. 2- Justificativas de Ausência: Justificaram ausências: Fabiana Langer, Sonia
Paul e Therezinha dos Passos. 3- Aprovação da Pauta: A pauta foi aprovada sem ressalvas. 4-
Debate e aprovação da Ata da reunião anterior: A ata foi aprovada sem ressalvas e
combinou-se com os integrantes, que a assinatura da lista de presença da reunião se daria por
meio do preenchimento de formulário disponibilizado em link, no “chat” da reunião. 5-
Informes: Apresentou-se as correspondências recebidas e enviadas, sendo: a) dois de agosto de
dois mil e vinte FME - envia e-mail com a agenda de trabalho da Comissão de Monitoramento e
Sistematização do PME/2021; b) três de agosto de dois mil e vinte e um FME - envia ofício com
solicitação a ACIJ, para indicações de novos representantes do FME – gestão 2021 - 2025; c)
três de agosto de dois mil e vinte e um FME - envia edital de Convocação da Audiência Pública
para eleição de membros do FME e indicação para o mandato 2021-2025; d) quatro de agosto
de dois mil e vinte e um FME - envia ofício com solicitação ao Fórum Municipal de Educação
Infantil, Câmara de Vereadores, a Gerência Regional de Educação, ao COMDE, ao IFSC, ao
SENAC, ao SESC, ao SESC, ao SESI, a UDESC, a UFSC, para indicações de novos
representantes do FME – gestão 2021 - 2025 e) cinco de agosto de dois mil e vinte e um
Ronaldo Ribeiro / SENAC - envia ofício com as indicações de novos representantes do FME –
gestão 2021 - 2025; f) nove de agosto de dois mil e vinte e um, Andre Dala Posta/ IFSC - Envia
ofício com as indicações de novos representantes do FME – gestão 2021 - 2025; g) onze de
agosto de dois mil e vinte e um, Marco Aurélio Prass Goetten/SESI - SENAI - envia ofício com
as indicações de novos representantes de Instituições de Ensino Médio e Profissionalizantes
Privados, para compor o FME - 2025; h) dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um, Secretaria
de Educação - envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME -
gestão 2021 - 2025; i) dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um, Sônia Teresinha L.Paul /
Gerência Regional de Educação - envia ofício com as indicações de novos representantes para
compor o FME - gestão 2021 - 2025; j) dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, CMDCA -
envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME - gestão 2021 -
2025; k) dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, Marco Antonio Corsini/ACIJ envia ofício
com as indicações de novos representantes para compor o FME - gestão 2021 - 2025; l)
dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, Fabia da Silva de Palma/ Conselho Municipal de
Educação - envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME - gestão
2021 - 2025; m) dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, Brandel Junior/ Câmara dos
Vereadores - envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME -
gestão 2021 - 2025; n) dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, Francine Casas Schneider /
UDESC - envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME - gestão
2021 - 2025; o) dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, Paulo Sérgio Suldovski/ COMDE -
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envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME - gestão 2021 -
2025; p) dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, Sonia Regina Pereira/Fórum Municipal de
Educação Infantil - envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME -
gestão 2021 - 2025; q) dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, Eunice Butzke
Deckmann/CMDCA envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME
- gestão 2021 - 2025; r) dezenove de agosto de dois mil e vinte e um, Josué Rubens Kleinhempl/
SESC - envia ofício com as indicações de novos representantes para compor o FME - gestão
2021 - 2025; s) vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um, CENSUPEG - envia e-mail sobre
interesse para compor o FME - gestão 2021 - 2025; t) vinte e três de agosto de dois mil e vinte e
um, Diego Santos Greff/UFSC - envia ofício com as indicações de novos representantes para
compor o FME - gestão 2021 - 2025; u) vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um,
UNDIME - envia e-mail solicitando informações sobre o FME ; v) vinte e seis de agosto de dois
mil e vinte e um, FME - envia e-mail para a CMDCA, sobre a próxima reunião do FME
agendado para o dia 22/11/21; w) trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um, UNDIME -
envia convite para o lançamento da IV CONAE SC 2021-2022; x) trinta e um de agosto de dois
mil e vinte e um FME - envia convite para o lançamento da IV CONAE SC 2021-2022; y) um de
setembro de dois mil e vinte e um, UNDIME - envia e-mail com o convite para a participação
da Conferência Preparatória - Infância: Tempos e espaços de crianças; z) dois de setembro de
dois mil e vinte e um, FME - envia e-mail com o convite para a participação a Conferência
Preparatória - Infância: Tempos e espaços de crianças/ 6– Ordem do Dia: 6.1 Organização da
IV CONAE/2022 Municipal: A coordenadora do FME, Sra. Brígida apresentou aos presentes o
cronograma nacional sobre a realização da IV Conae, sendo determinado que ainda este ano
durante os meses de setembro e outubro o prazo para a realização da etapa municipal.
Acrescentou que o FME seria a instância responsável pela organização e realização da IV Conae,
bem como, pela etapa Preparatória. Explicou que o Fórum Estadual de Educação em articulação
com o Fórum Nacional de Educação estariam auxiliando no processo de organização, sendo
necessária a constituição das comissões responsáveis. 6.2 Constituição das comissões e
agenda de trabalho: Foram definidos os integrantes das comissões, sendo Comissão Especial
de Mobilização e Divulgação (CMED): Modesto Hurtado Ferrer, Ivandro Bonetti, Giani
Magali da Silva de Oliveira, Valdete Daufemback e Valdirene Stiegler Simão e Comissão de
Monitoramento e Sistematização (CEMS): Fábia Palma, Julcimara Trentini, Fabiane Langer e
Cleberson de Lima Mendes. Foi definida a data do dia vinte e sete do mês de setembro de dois
mil e vinte e um para a primeira reunião das comissões. Os integrantes determinaram a
organização de um grupo via Whatsapp para facilitar o trânsito das informações. 6.3 Aprovação
do Regimento Interno da IV CONAE/2022 Municipal: O regimento foi aprovado sem
ressalvas. 6.4 Homologação da data da IV CONAE/2022 Municipal: Aprovou-se que a data
da IV CONAE etapa Municipal será no dia vinte do mês de outubro de dois mil e vinte e um e o
formato de realização do evento será por plataforma digital. Deliberou-se que o período das
inscrições para o evento da IV CONAE/2022 Municipal será entre os dias vinte e oito do mês de
setembro a treze do mês de outubro até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos. 6.5
Definição dos coordenadores e relatores de eixos e sub-eixos: Foi explicado que o texto
referência para a realização da IV Conae se divide em três eixos e estes em subeixos, como
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segue: Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas. Sub-eixos: I Evolução
das Políticas Educacionais de 2018 a 2022 – Avaliação da evolução das Políticas Públicas, no
âmbito da Educação, desde a realização da última CONAE (2018) até 2022; II. O Plano
Nacional de Educação 2014 – 2024 - Avaliação diagnóstica sobre as 10 Diretrizes e as 20 metas
estabelecidas, atualização sobre as atuais demandas; III. O PNE 2024-2034 e a valorização dos
profissionais da Educação: formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde; IV.
O PNE 2024-2034 e a Inclusão: acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social,
políticas de cotas, educação especial e diversidade; V. O PNE 2024-2034 e a equidade:
democratização do acesso, permanência, aprendizagem, e gestão do fluxo escolar; VI. O PNE
2024-2034 e a qualidade: avaliação e regulação das políticas educacionais, Base Nacional
Comum Curricular – BNCC; VII. O PNE 2024-2034 e a gestão democrática da escola pública:
participação popular e controle social; VIII. O PNE 2024-2034: os limites e necessidades
impostos por crises que impactem a escola: educação em tempos de pandemia; IX. O PNE
2024-2034: desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. Eixo 2. Uma escola para o
futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Educação. Sub-eixos: I. O PNE 2024-2034
na definição de uma escola para o futuro que assegure o acesso à inovação, tecnologias, oferta de
educação aberta e a distância; II. O PNE 2024-2034 na organização e construção de uma escola
para o futuro: garantia referenciais curriculares, práticas pedagógicas, formação de professores e
infraestrutura física e tecnológica que permitam a ampliação da conectividade, o acesso à
internet e a dispositivos computacionais. Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação
inerente e do modelo em construção. Sub-Eixos: I. O PNE 2024-2034 na articulação do
Sistema Nacional de Educação (SNE): instituição, democratização, cooperação federativa,
regime de colaboração, parcerias público-privadas, avaliação e regulação da educação; II. O
PNE 2024-2034, políticas intersetoriais de desenvolvimento, educação, cultura, ciência, trabalho,
meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação; III. O PNE 2024-2034 e o financiamento da
educação: gestão, transparência e controle social. Definiu-se que os eixos e sub-eixos seriam
divididos em oito grupos, com a necessidade de que em cada grupo fosse definido um
coordenador, um relator e um técnico. Deliberou-se que o Eixo um seria dividido em três grupos
sendo: o sub-eixo um, dois e três, ficaria sob a coordenação da Sra. Julcimara Trentini; os
sub-eixos quatro, cinco e seis, coordenador a definir; os sub-eixos sete, oito e novo sob a
coordenação do Sr. Ivandro Bonetti e relator(a) Srª. Marlene Terezinha Zimmer e técnico(a) Sr.
Josiane Meyer de Goes. O eixo dois ficou assim distribuído: sub-eixo um, coordenador (a) a
definir e sub-eixo dois sob a coordenação do Sr. Modesto Hurtado Ferre. O eixo três foi dividido
em três sub-eixos principais, sendo: sub-eixo um, coordenador (a) Sr. Cleberson de Lima
Mendes e relator (a) Sr. Otávio; sub-eixos dois e três, coordenadores a definir. Determinou-se
que os grupos que ficaram sem coordenador, relator e técnico teriam essa definição no dia da
primeira reunião da comissão, sendo que cada coordenador poderia indicar quem seria seu
relator e técnico. 6.6 Indicação de entidades não representadas na Audiência Pública (artigo
sétimo do Regimento Interno Decreto nº 32.594 de vinte de agosto de dois mil e dezoito).
Destacou-se que as entidades e órgãos mencionados que não indicaram representantes para a
audiência pública, terão sua representatividade indicada pela FME, sendo (um) representante de
Instituições de Ensino Superior Particulares; (um) representante de Entidades/Associações que
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atendam Pessoas com Deficiências ou Transtornos Globais do Desenvolvimento; (um)
representante das Entidades Sindicais dos Trabalhadores em Educação; um) representante das
Associações de Bairros; (um) representante de Movimentos de Afirmação da Diversidade Étnico
Racial; (um) representante de Movimentos de Afirmação da Diversidade Sexual; (um)
representante das Entidades Educacionais Confessionais. No tocante a (um) representante de
Instituições de Ensino Superior Particulares acatou-se a indicação de Lidiane Soares (Censupeg)
como Suplente e Fernando Luiz Freitas Filho (Unisociesc) como titular e, referente a (um)
representante de Entidades/Associações que atendam Pessoas com Deficiências ou Transtornos
Globais do Desenvolvimento, a APAE manifestou interesse em fazer a indicação de titular e
suplente. Ficou estabelecido que, no tocante às demais entidades, primeiramente, se entraria em
contato com as que já constituem o FME para averiguar o interesse em permanecer com a
representatividade e, caso havendo a negativa ou não havendo resposta no prazo estabelecido, se
entraria em contato com as entidades indicadas, sendo: Entidades Sindicais dos Trabalhadores
em Educação, o SINTE Norte; Associação de Bairros, a Associação de Moradores Castelo
Branco do Bairro Aventureiro; Movimentos de Afirmação da Diversidade Sexual, o Clube de
Debates Queer; Movimentos de Afirmação da Diversidade Étnico Racial, Conselho Municipal
de Promoção da Igualdade Racial; Entidades Educacionais Confessionais, Colégio Bom Jesus.
7. Assuntos Gerais: 7.1 IV CONAE/2022 Municipal Preparatória: Deliberado e aprovado
que os materiais ficarão disponíveis na página do Fórum Estadual de Educação (apoios,
instruções e biblioteca) e que precisam ser acessados e divulgados pelos participantes. 7.2 Posse
dos novos representantes do Fórum: Compartilhou-se que na próxima reunião aconteceria a
posse da nova gestão do FME. 7.3 Data da próxima reunião: A próxima reunião está marcada
para o dia vinte e dois do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas. 8.
Encerramento. Às dezesseis horas e dez minutos encerrou-se a reunião cuja ata foi lavrada por
mim, Mari Celma Matos Martins Alves e se aprovada, será assinada pelos presentes. Joinville,
vinte do mês de setembro de dois  mil e vinte e um.
Modesto Hurtado Ferrer;
Ivandro Bonetti;
Deyze Zapelini Faust;
Brigida Maria Erhardt;
Marcelo Ricardo Sestrem (convidado);
Valdete Daufemback;
Fabia da Silva Palma;
Nélida Alves Hoepers;
Valdirene Stiegler Simão;
Julcimara Trentini;
Marlene Terezinha Zimmer;
Cleberson de Lima Mendes;
Jefferson Mendonça Alves (convidado);
Heloisa Walter de Oliveira;
Valdicléa Machado da Silva;
Mari Celma Matos M. Alves.
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