REUNIÃO COMISSÃO LOCAL
Data: 19.12.2017.
Local: Rua dos Tamoios, 200, 14ºandar, Centro – BH – MG.
Presentes:
1. Edson de Paula CONTEE
2. Cristina Castro CONTEE
3. Maria de Fátima Monteiro SMED-BH
4. Thais Moura Conselho Federal Fonoaudiologia
5. João Batista Fórum Permanente MG
6. Rui Cesar Fórum Permanente MG
7. Sâmara Carla ANPAE
8. Maria Helena ANPED
9. Maria da Glória SEE MG
10. Clarice Barreto CTB
11. Ana Paula ABdC
12. Bruna Fagundes UBES
13. Gilson Reis FNPE
14. Heleno Araújo FNPE
15. Tino Lourenço CUT
Pauta:
- Informes;
- Relato reunião dia 06-12 (FNPE);
- Indicações para a COLOCAL;
- Esclarecimentos quanto ao caráter da CONAPE
- Planejamento e distribuição de tarefas.
Heleno: 1) agradeceu a alteração da data; 2) esclareceu que a COLCOAL é de
representantes da Coordenação do FNPE (Coordenação Executiva da CONAPE), com 12
entidades. Agrega-se a Redestrado, Sec Estadual de Educação MG, Sec Municipal de
Educação BH, UFMG, Fórum Estadual; 3) informou que Sandra (Reitora eleita) se
comprometeu a ajudar na estrutura. Fará reunião com Heleno às 14h.
COMPOSIÇÃO COLOCAL:
CONTEE: Cristina Castro e Edson de Paula
CNTE: Marilda e Feliciana
CTB: Clarice Barreto
CUT: Tino
Proifes:
UNE:
UBES: Bruna

ANPAE: Sâmara
ANPED:
CEDES: Savana
CAMPANHA: Analise
MIEIB:
SMED-BH: Fatima e Gal
SEED: Gloria
Fórum Estadual: João Batista e Rui - Juvenal
UFMG: Benígna e Cláudia
Redestrado: Betânia e Dalila.
1 - Discutiu-se o avanço do Fórum golpista e registrou-se queseus representantes
passaram a circular fazendo a disputa de informações e de ideias, muitas vezes
lançando informações falsas. Eles anunciam a CONAE para o fim de ano; há entre nós
opinião consolidada de que a realização de Etapa Nacional após as eleições não faz
sentido.
2 -Feito um relato sobre a movimentação nacional nas etapas para a CONAPE.
Destacou-se:
- No PI a coordenação é da Abruem.
- AC mobilização em contradição com o governo, mas foi feita gestão para
harmonização.
- SP realiza a CONAPE chamando-a de CONAE por entender ser a CONAE uma
conquista popular.
- Em diversos lugares houve insuficiência de participação de setores da Ed
Superior e Profissional (Sugerimos apresentar formas de envolver todos os setores;
inclusive por Assembleias Livres).
3 - Resolvemos pela realização de Conferências Livres sobre a Crise das
Universidades e sobre Paulo Freire. A primeira preferencialmente na UFMG e a
segunda em São Paulo.
4 - Problematizamos: CONAPE para quantos participantes?
Etapa nacional tem que ter caráter Nacional. Assim, tamanho mínimo de 1200 até
6000. Trabalhar com afinco para termos os 6000 mil participantes.
5 -Introduzida a discussão sobre eventos aqui em BH.
Sugestões:
- Abertura dia 26, com uma grande passeata;

- Para participantes da Ed Superior, criar espaços de exposição, painéis, pôster, e
outras coisas autofinanciáveis (isso deverá ser melhor estudado à luz das
condicionantes do financiamento).
- Espaço para plenárias de eixos (8), na UFMG (seus diversos auditórios e salões).
- Espaço para Plenária Final, sábado, no Mineirinho.
- Ver espaços e infraestrutura para diversas atividades públicas: cinema, feiras,
aulas públicas, etc.
6 - Sobre hospedagens: ver escolas, camping (UFMG), alojamentos (UFMG),
levantamento de hotel, pousadas e seus respectivos custos;
7 - Sobre o que se espera do Estado: após a reunião na UFMG listar o que vamos
demandar. Já foi encaminhado ofício ao Governo do Estado e será marcada uma
reunião com o governador.
8 - Financiamento: discussão já em curso no FNPE – há uma hipótese de se cobrar
inscrição para a CONAPE, um valor simbólico para se ter uma projeção do
envolvimento.
Formado um GT de financiamento criado no FNPE; acertou-se que as entidades do
FNPE contribuirão com um valor mensal.
Já existe uma conta bancária, os dados estão na página do Fórum.
O Transporte e a hospedagem ficarão por conta de cada um. Devemos garantir
almoço, espaços onde realizar as atividades, infraestrutura necessária, lugares para
alojamento.
9 - Iniciativas para dar visibilidade nacional: Conferência Livre em Salvador 16 de
março, Lula por lá.Sobre o legado de Paulo Freire seria em São Paulo, em Março.
10 - Considerações feitas: É preciso fazermos de BH a Capital Nacional da
Educação em abril; temos todas as condições políticas para transformar a CONAPE em
grande luta nacional. É preciso uma conversa urgente com o Governador do Estado
para discutir politica e materialmente as condições de sua realização.
Dezenas de entidades aqui em BH possuem auditórios, devemos fazer esse
levantamento.
Devemos usar instrumentos que deem dimensão nacional da CONAPE, por
exemplo, a CONTEE fechou contrato com seis Blogs de repercussão nacional para
divulgação de suas atividades e o FNPE pode também fazer isso.

Devemos fazer interlocução com Frente Brasil Popular e Frente Brasil sem Medo;
CONTAG, MST; fazer a conversa com as entidades nacionais imediatamente para
realizarem atividades de caráter nacional em BH.
Sugeriu-se, ainda, promover Conferências Livres nas diversas Regionais no Estado
mobilizando MG, por ser o Estado Sede, reunindo e delegando as entidades de Minas a
tarefa de fazer essas Conferências.
Informou-se que o PCdoB está convocando sua militância para BH a fim de realizar
um grande debate sobre a Educação como bandeira estratégica de desenvolvimento e
soberania nacional; também será realizado o encontro da CEA Parlatino, em BH, para
discutir a educação na perspectiva estratégica.
Decidiu-se manter contato com UFOP, UFLA, UEMG.
Paula entrará em contato com Olgamir (FNPE) para ajudar na Comissão Científica.
Alguém deve ver parceria com Palácio das Artes na campanha contra a censura
(Exposição do Moraleida).
Ficamos de realizar uma reunião da CONAPE com todos os Reitores.
Propõe-se um encontro com Juca Ferreira.
Foi informado que a UBES deve tirar um encaminhamento para a CONAPE e que
em 16, 17 e 18 de março será realizado o Congresso da UCMG.
Vale uma conversa com o CEFAR e com todas as entidades envolvidas na luta
contra a censura.
Considerou-se importante fazer um diálogo com a sociedade sobre o que estamos
debatendo na parte da questão cultural.
Quanto a locais temos a Serraria Souza Pinto; Tendas públicas para debates dos
eixos temáticos; temosFeira Literária (já articuladas a Boi Tempo, SESC).
Lembrou-se que na Caravana de Lula estavam todos os reitores de Universidades e
IFETs. Se os reitores não se articularem com o Mov. Estudantil e a sociedade eles serão
cassados como foi Dilma.
Juntar toda moçada da cultura.
Trazer o Lula na abertura ou fechamento.
Sugeriu-se estabelecer prazo para a realização das Conferências Livres. Talvez até
final de março. Evitar fazer uma Conferência mineira no momento da nacional.
Fazer o plano de trabalho até janeiro.

Cada um de nós ficou de registrar e enviar para edsondepaula@fitee.org.br todas
as sugestões de local para alojamento, realização de eventos, articulações ou
atividades aqui apresentadas.
Ponderamos que em 2014 havia uma disputa de projetos e isso motivou a
participação de diversos segmentos que defendiam interesses divergentes.
Priorizaremos reunião com as entidades locais para envolvê-las na execução das
atividades de organização da CONAPE.
A seguir definimos uma distribuição de responsabilidades (vide tabela anexa).
Edson de Paula – Secretário ad hoc
PRÓXIMA REUNIÃO: DIA 16 DE JANEIRO – 13h.

PLANILHA DE ATIVIDADES PARA ORGANIZAÇÃO DA CONAPE
ATIVIDADE
Levantamento espaços para atividades
públicas
Levantamento espaços para Eixos
Levantamento locais de hospedagem
Levantamento locais alimentação
Articulação com agentes culturais
Articulação com entidades (MSociais)
nacionais e locais
Articulação com IES públicas (Reitores e
demais segmentos)
Comunicação e Divulgação
Transporte
Coordenação das Conferências Livres em
MG
Articulação com Secretários Municipais
Secretaria Executiva
Articulação Gov Municipal
Articulação reunião entidades locais

COMO FAZER

RESPONSÁVEL
FNPE
FNPE
Thais
CTB - Clarice
Edson, Bruna, Júlia UNE, Tino
FNPE – Clarice CTB
MarildaSindUte - Bruna
FNPE, Ana Paula, Edson, Thaís

Escolas, Rádios, Redes Sociais

Glória, Cristina, Maria Helena, Bruna
João Batista, Cristina, Maria Helena,
Bruna
Glória, Edson, Rui
Thaís
Coord FNPE
Tino e Clara

PRAZO

