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REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO 

DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2017 
HORA: 17h 
LOCAL:  
PRESENÇA: CUT, CTB, CNTE, ANPED, CONTEE, ANPAE, CEDES, ANFOPE, UBM, CONTEE, 
FASUBRA, UBES, PROIFES, FÓRUNS DE EJA, MIEIB, CFF, ABdC, REDE ESTRADO, IE, IEAL, 
SEE-MG, FÓRUNS ESTADUAIS. 
PAUTA: Balanço da mobilização e conjuntura; Balanço de atividades; Organização da etapa 
nacional. 
 

1. BALANÇO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E INFORMES 

O processo de resistência e mobilização nacional está sendo muito bem sucedido.  

O Decreto e Portaria editados pela Gestão Temer-Mendonça não foram revogados. Estes 

foram os instrumentos determinantes para a saída das entidades, porque alteraram datas, 

subordinaram o FNE e as conferências ao MEC e promoveram a exclusão de entidades, todas 

medidas adotadas de forma absolutamente autoritária. 

O Ministério Público segue encaminhando a Ação Civil Pública no sentido de que as medidas 

do MEC sejam revogadas. 

Os projetos de decreto legislativo propostos por parlamentares do PT e do PCdoB para sustar 

os efeitos do Decreto e da Portaria seguem em tramitação no Congresso Nacional. 

Há uma forte e qualificada mobilização em mais de 20 estados (25 Estados estão com 

mobilizações, conferências e reuniões em andamento).  

O MEC, somente no penúltimo mês do ano, se movimenta no FNE, de forma aligeirada e 

precária, para dar uma resposta igualmente precária em relação às conferências. Faz uma 

reunião para deliberação do Documento da CONAE, propõe um apoio limitado somente às 

etapas estaduais e continua negando sua responsabilidade administrativa e financeira em 

relação à realização da CONAE. O MEC/FNE tem tentado estabelecer interlocução com os 

Estados, com dificuldades, e a realização da CONAE do governo tem sido má recebida, de 

forma geral, no país. 

A CNTE já orientou suas entidades a não participar ou colaborar com a realização das etapas 

da CONAE, já que se mantém a conjuntura em função da qual entidades preocupadas com a 

defesa e promoção do direito à educação pública, gratuita, laica e de qualidade decidiram se 

retirar coletivamente do FNE e organizar a CONAPE. Há consenso de que não se devem tolerar 

intervenções unilaterais e autoritárias em espaços e processos participativos de construção, 

monitoramento e avaliação de políticas educacionais, como o que foi feito com o FNE e a 

CONAE 2018.  
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Mobilizações nos Estados 

AC - A ANPEd e a ANPAE estão articulando pessoas da UFAC com os movimentos sociais para 

organizar a CONAPE 2018. 

AL – Em mobilização. Agenda do Fórum prevista para o dia 23/11.  

AM - A ABdC  mobiliza pessoal da UEAM para articular com Sindicato da Educação Básica e 

outros atores na perspectiva de articular o movimento social e desencadear o processo de 

mobilização para a CONAPE.  

AP – Em mobilização. Reuniões realizadas em outubro.  

BA – Em mobilização. Etapa Estadual lançada e processo em andamento. 

CE – Em mobilização. Conferência lançada dia 30 de outubro. 

DF – Em mobilização. As 663 escolas estão orientadas a realizar suas plenárias escolares 

em todas as cidades até o dia 17 de novembro. Entre os dias 21, 22 e 23 de novembro serão 

realizadas 14 conferências regionais no DF. Dia 29/11 será realizada uma grande conferência 

livre para os profissionais do magistério.  

ES – Em mobilização. Atividades iniciaram em agosto, com a participação de cerca de 30 

entidades. Etapa Estadual lançada em 23 de setembro, com a participação de dirigentes 

nacionais da CNTE e CONTEE; conferências municipais e intermunicipais sendo planejadas e 

definidas, sendo que a atividade intermunicipal de Aracruz é a expressão da boa mobilização 

no Estado. O Estado foi dividido em 6 regiões nas quais estão encaminhadas a realização da 

CONAPE. Todo o estado tende a realizar CONAPE. Conferência Estadual prevista para os dias 

16 e 17/03/2018, na UFES. 

GO – Em mobilização. Lançamento foi realizado dia 09 e novembro na Universidade Federal 

de Goiás. Será realizada uma conferência livre da UFG com uma estrutura mais forte, densa, 

com três dias de duração ainda este ano, em articulação com o município. Há previsão de 

conferência entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. 

MA – Em mobilização. Lançamento se deu no dia 18 de outubro de 2017.  

MG – Em mobilização. Etapa Estadual lançada em 15 de setembro. Todos os 853 

municípios estão sendo considerados e mobilizados. As etapas municipais estão sendo 

realizados com um nível importante de liberdade e autonomia. Até o dia 23 os municípios 

precisam apresentar as propostas à etapa estadual. Dia 25 será o dia de todas as conferências 

territoriais (“DIA T”). A orientação é trabalhar com o documento da CONAPE como referência 

para os debates, em quaisquer circunstâncias. As Conferências articuladas consideram grupos 

com até 28 municípios.  Conseguirão mais de 50% de conferências realizadas até o final do 

mês. A conferência estadual está prevista para os dias 22, 23, 24 e 25 de março. Foi 

preparado um documento síntese para os municípios, que contextualiza muito bem a CONAPE 

e funciona como um roteiro de orientação e contextualização. 
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MS – Em mobilização. Lançada a Etapa Estadual da CONAPE 2018 no dia 04 de Setembro. 

Várias conferências municipais e intermunicipais em andamento. Fórum decidido e mobilizado 

desde setembro. 14 intermunicipais previstas, várias já realizadas, sendo 3 em curso ao longo 

da semana. A proposta é de uma abertura, uma fala principal, depois divisão por eixos que 

são debatidos e com uma contribuição de uma pessoa que domina o eixo para alinhavar as 

proposições, com muita participação, representatividade e qualidade. Importante participação 

de secretários de educação. Etapa Estadual ocorrerá nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2018.  

MT - Em mobilização. Processo de mobilização da Conferência Estadual de Educação para 

avaliar o PEE e, neste espaço, vão eleger os/as delegados/as para etapa nacional da CONAPE 

2018. O Fórum Popular realizará uma plenária definitiva para pactuar o calendário. 

PA – Em mobilização. Lançada a etapa estadual da CONAPE 2018 no dia 22 de Setembro. 

Mais de 1.110 participantes foram mobilizados em uma conferência livre, com moções e 

outros encaminhamentos. O movimento da coordenação do FNE, pela própria coordenadora, 

foi especialmente mal recebido no Estado. Já foram realizadas cerca de 13 conferências 

municipais e 2 intermunicipais por iniciativa dos municípios. As demais municipais serão 

realizadas nas universidades. A etapa estadual está prevista para os dias 22 e 23 de fevereiro 

de 2018 (CONEPE-PA).  

PB – Em mobilização. Lançada a etapa estadual da CONAPE 2018 no dia 21 de Setembro. 

12 pólos e datas já definidas para a realização de conferências intermunicipais/regionais até o 

dia 12 de dezembro, contando a participação das secretarias de educação e fóruns municipais.  

PE – Em mobilização. Lançada a etapa estadual da CONAPE 2018. Estão na articulação para 

a realização das etapas municipais e/ou intermunicipais. Etapa Estadual prevista para a 

primeira quinzena de Dezembro de 2017.  

PI – Em mobilização. O FEE realizou reuniões no mês de setembro para definir e organizar 

as etapas da CONAPE 2018. Promoveram o debate no Fórum no começo do mês. Convidaram 

o Ministério da Educação, que não foi. Foi feito todo o histórico de desmonte e ataques ao 

FNE e feita uma avaliação segundo a qual, a forma como está sendo conduzida pelo FNE/MEC, 

o documento referência constitui uma mera carta de intenção. A decisão do Fórum do Piauí é 

pela realização da CONAPE, cuja etapa estadual está prevista para os dias 26 a 28 de fevereiro 

de 2018.  

PR – Em mobilização. Lançamento da CONAPE Estadual dia 20 de Outubro. Realizada nova 

reunião do Fórum Estadual de Educação. Há um claro movimento majoritário em favor da 

CONAPE. 

RJ – Em mobilização. Previsão de realização da etapa estadual em 16 e 17 de março de 

2018. Conferências municipais se realizarão especialmente em função do processo de 

monitoramento dos planos de educação. Reuniões com os Fóruns municipais estão sendo 

realizadas. Conferência livre será realizada entre os dias 21 a 23/11/2017. O Fórum foi 

ampliado agregando a participação dos municípios.  
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RN – Em mobilização. Foi realizado o lançamento no dia 16 de outubro, na Assembleia 

Legislativa do estado. Calendário deliberado e processos em andamento. Será realizada mais 

uma conferência livre no dia 16 de novembro, no Centro de Educação da UFRN. 

RO – Em mobilização. Lançamento realizado no dia 20 de outubro. As etapas regionais 

estão produzindo relatórios e conteúdos para serem discutidos na fase estadual da CONAPE. 

RR – Atualizar informações.  

RS – Em mobilização. Etapa Estadual lançada em 17 de outubro na Assembleia Legislativa. 

Conferências locais em andamento e Conferência intermunicipal prevista para o dia 15 de 

novembro. A etapa Estadual está prevista para os dias 09 e 10 de Março de 2018. 

SC – Em mobilização. O lançamento da etapa estadual se deu no dia 26 de setembro na 

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O Fórum decidiu realizar 11 Conferências 

Intermunicipais e somente 3 estão com datas pendentes. Já foram realizadas 2 conferências e 

as demais serão realizadas até a primeira quinzena de dezembro. Do início do mês de 

novembro até a primeira quinzena de dezembro serão realizadas conferências em Chapecó, 

Joaçaba, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Itajaí, Mafra, Rio do Sul, Lages e Criciúma.  

SE – Em mobilização. As entidades estão organizando o FEPE para organizar as etapas 

intermunicipais e estadual da CONAPE.  

SP – Em mobilização. Vários municípios já haviam realizado conferências. A etapa estadual 

ocorrerá entre os dias 09, 10 e 11 de março, em São Paulo ou Guarulhos. A Uninove já 

colocou espaço à disposição. A Secretaria de Educação está oferecendo material de secretaria 

e, dos 645 municípios, 60 já realizaram atividades. Enfatizarão a concretização da estratégia 

regional até fevereiro, sendo o custeio pelas entidades. 

TO – Em mobilização. Realizado no dia 16 de Setembro um debate para organizar as etapas 

intermunicipais e estadual da CONAPE 2018. 

 

2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Foram produzidos e disponibilizados os textos relativos ao monitoramento e avaliação do PNE: 

http://fnpe.com.br/documentos/  

Foram produzidos e disponibilizados vídeos de chamamento para as mobilizações relativas à 

Conape: 

https://www.youtube.com/channel/UCsoo_fTrxZWbjazIyR4A4pQ/videos?sub_confirmation=1  

Foi viabilizada a conta bancária para os aportes financeiros das entidades para a etapa 

nacional. 

Estão sendo articuladas outras fontes de recursos, para o que é fundamental a participação 

das entidades.  

 

 

http://fnpe.com.br/documentos/
https://www.youtube.com/channel/UCsoo_fTrxZWbjazIyR4A4pQ/videos?sub_confirmation=1
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3. ORGANIZAÇÃO DA ETAPA NACIONAL DA CONAPE EM MINAS GERAIS 

 

Foi feito o histórico das tratativas com a Secretária Macaé Evaristo.  

Historiada a composição da Coordenação local de 12 entidades + 3 representações locais (do 

Estado, do Município e Redestrado).  

Feitos informes sobre o espaço para as plenárias maiores e sobre os possíveis espaços para as 

plenárias menores.  

Discutidas e prospectadas as possibilidades de hospedagem e organização da logística. 

As 12 entidades do FNPE que ainda não fizeram indicação precisam formalizar os nomes dos 

representantes locais que comporão a Comissão em Belo Horizonte.  

Os representantes devem participar da reunião da comissão local: dia 27 de novembro de 

2017, 14 h, Na Secretaria de Educação, Rua Tamoios 200, 14º andar, Centro, esquina com 

Afonso Pena. Telefones para contato: (31) 9 9636-2752 (Edson)/Cristina (32) 9 9112-6962. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

1. Fortalecer e intensificar os calendários de atividades das conferências populares em 

todo o país.  

2. Priorizar a participação na reunião da Comissão Local, no próximo dia 27 de novembro, 

em Belo Horizonte. 

3. Articular e viabilizar atividades acadêmicas em torno dos eixos da CONAPE. 

4. Colaborar na divulgação e esclarecimento de todo o histórico de desmonte e ataques ao 

FNE, que redundou na saída de entidades e organização da CONAPE.  

5. Divulgar e/ou produzir documentos síntese de orientação e explicação da conjuntura 

(MG). 

6. Fortalecer a articulação e participação dos estudantes em todo o país. 

7. Produzir vídeos curtos e peças de publicidade, divulgação e chamamento para a 

CONAPE (todas as entidades). 

8. Construir e/ou divulgar documentos síntese contendo proposições em torno dos eixos 

propostos pela Conape para facilitar e orientar as discussões locais. Uma proposta específica é 

a da Contee: http://fnpe.com.br/contee-lanca-cartilha-de-proposicoes-e-caderno-orientador-

para-as-conferencias-de-educacao/  

9. Trabalhar com o documento referência da CONAPE como base, em quaisquer situações 

locais, notadamente em função da coexistência de CONAPE e CONAE.  

10. Reforçaras atividades nos municípios e estados (todas as entidades). 

11. Estimular e viabilizar a participação dos municípios nos fóruns populares. 

 

Informações sujeitas a observações e acréscimos por parte dos participantes. 

http://fnpe.com.br/bh-fnpe-reune-mais-de-35-representantes-em-belo-horizonte-com-balanco-

positivo-da-conape/  

http://fnpe.com.br/contee-lanca-cartilha-de-proposicoes-e-caderno-orientador-para-as-conferencias-de-educacao/
http://fnpe.com.br/contee-lanca-cartilha-de-proposicoes-e-caderno-orientador-para-as-conferencias-de-educacao/
http://fnpe.com.br/bh-fnpe-reune-mais-de-35-representantes-em-belo-horizonte-com-balanco-positivo-da-conape/
http://fnpe.com.br/bh-fnpe-reune-mais-de-35-representantes-em-belo-horizonte-com-balanco-positivo-da-conape/

