
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE 
EDUCAÇÃO - PRÓ-CONSELHO 

 
O Ministério da Educação, através da Secretaria 

de Educação Básica está desenvolvendo o Pró-Conselho, 
programa que visa estimular a criação de novos conselhos 
municipais de educação, o fortalecimento daqueles já 
existentes e a participação da sociedade civil na avaliação, 
definição e fiscalização das políticas educacionais, entre 
outras ações. 

Em Santa Catarina o Pró-Conselho está ocorrendo 
em pareceria com a UNCME, UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina), CEE (Conselho Estadual) e UNDIME.  

O lançamento oficial ocorreu em 03 novembro de 
2009 em São José. Neste dia estiveram presentes: Maria 
Luiza (MEC), Maria Ieda Nogueira (UNCME Nacional), além 
das autoridades locais. 

A Formação para Conselheiros Municipais de 
Educação é em nível de extensão e tem carga horária de 
160 h, ofertado via internet, em ambiente virtual de 
aprendizagem (Plataforma Moodle), ocorrendo em 15 
(quinze) pólos. 

Dentre os conteúdos discutidos e estudados estão: 
Educação e Tecnologia, Concepção, Estrutura e 
Funcionamento do CME, Conselho Municipal e as Políticas 
Públicas e no final os cursistas deverão elaborar um Projeto 
Integrador. 

Participam da formação 486 conselheiros de 
educação do Estado de Santa Catarina. 

 

INFORMATIVO UNCME-SC 
1ª EDIÇÃO/2010 

EDITORIAL 
É com muita satisfação que apresentamos aos 
Conselheiros de Educação, Secretários Municipais, 
alunos, pais, sociedade civil organizada o novo 
Informativo da UNCME-SC. 

A UNCME-SC tem como objetivo principal o 
“Fortalecimento dos Conselhos de Educação como 
órgãos de Estado, nos Sistemas Municipais de Ensino” 
para atuarem efetivamente na construção da 
educação para todos, com garantia de inclusão, 
respeito à diversidade, e promoção da justiça social.  

Para esta edição trazemos como destaque: 

1. Formação Continuada para Conselheiros 
Municipais de Educação – Pró-Conselho; 

2. Participação da UNCME-SC no III Encontro de 
Conselhos de Educação; 

3. Relação de eventos que tiveram a participação da 
UNCME-SC. 



 

 
 

3º ENCONTRO DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
CURITIBA-PR 

 
A UNCME-SC novamente participou do Encontro 

de Conselhos de Educação, nesta vez, o local foi Curitiba, 
nos dias 14 a 16 de março. No primeiro momento houve 
uma palestra sobre o “Panorama da Educação Brasil
com Mario Portugal Pederneira. 

O segundo dia de trabalho enfatizou sobre a 
atuação dos delegados dos conselhos na CONAE e para 
encerrar o evento no dia 16/03 a Presidente do Conselho 
Nacional de Educação, Clélia Brandão, abordou sobre o 
Ensino Fundamental de 9 anos e as Diretrizes C
Nacionais Gerias da Educação Básica. 

O material apresentado pelo Conselho Nacional 
está disponível no site: www.mec.gov.br/cne
divulgação.  

Neste mesmo dia a coordenadora da UNCME
Senhora Darli de Amorim Zunino e a Secretária 
Daniela Regina Moratelli Cunha socializaram
ocorrendo a Formação Continuada para 
Educação - Pró Conselho no Estado de Santa Catarina

 
 
 
 
 
 

 

3º ENCONTRO DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 

SC novamente participou do Encontro 
, o local foi Curitiba, 

No primeiro momento houve 
Educação Brasileira”, 

O segundo dia de trabalho enfatizou sobre a 
atuação dos delegados dos conselhos na CONAE e para 

vento no dia 16/03 a Presidente do Conselho 
Nacional de Educação, Clélia Brandão, abordou sobre o 

mental de 9 anos e as Diretrizes Curriculares 

O material apresentado pelo Conselho Nacional 
www.mec.gov.br/cne - link 

mesmo dia a coordenadora da UNCME-SC 
Senhora Darli de Amorim Zunino e a Secretária Executiva 

socializaram como está 
ocorrendo a Formação Continuada para Conselheiros de 

stado de Santa Catarina.  

 

 
 

CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO PARTICIPARÃO DA 
CONAE/2010 EM BRASÍLIA

As conselheiras municipais de educação: Cleusa 
Maria Vieira Cruz de Souza de Jaguaruna, DAFNE 
SCHROEDER de Joinville e ROSELI CRUZ VIEIRA de 
Blumenau participarão da Conferência Nacional 
representando os Conselhos Municipais de Educação de 
Santa Catarina. A UNCME-SC deseja bom trabalho e boas 
discussões!  

 

 

 
 

CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO PARTICIPARÃO DA 
CONAE/2010 EM BRASÍLIA 

 
As conselheiras municipais de educação: Cleusa 

Maria Vieira Cruz de Souza de Jaguaruna, DAFNE 
SCHROEDER de Joinville e ROSELI CRUZ VIEIRA de 
Blumenau participarão da Conferência Nacional – CONAE 
representando os Conselhos Municipais de Educação de 

SC deseja bom trabalho e boas 



 

 

 
REGIÃO DA AMURES REALIZARÁ ENCONTRO COM 
CONSELHEIROS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO 

 
O Núcleo Regional da UNCME - Lages realizará no 

dia 31 de março, com início às 14 horas, reunião com todos 
os Secretários Municipais da Região da AMURES, 
juntamente com os Conselhos Municipais de Educação 
desses municípios.  O evento acontecerá no auditório da 
AMURES, localizado na Rua Otacílio  
Vieira da Costa - Lages, próximo ao Terminal Urbano, no 
centro. O tema abordado “A importância dos Conselhos 
Municipais de Educação e a existência do Sistema 
Municipal de Educação”. Participe! 

 
 

 
 

DESAFIOS PARA UNCME-SC EM 2010 
 
Além do objetivo central da UNCME, 

“fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação 
como órgãos de Estado, nos Sistemas Municipais de 
Ensino,” a UNCME-SC tem como meta para este ano a 
ampliação da filiação dos CMEs, assim convida todos os 
Conselhos Municipais interessados para que entre em 
contato solicitando sua ficha de filiação. Endereço: 
uncme@chapeco.sc.gov.br ou pelo telefone (49) 3321-8625. 

 
 

 
UNCME-SC ESTÁ PRESENTE NO COMITÊ DE 
ELABORAÇÃO DA AGENDA TERRITORIAL DA  

AJA/EJA 
 

Por iniciativa do MEC/SECAD vem acontecendo 
desde 2008, em âmbito nacional e estadual, o planejamento 
das Ações para a Agenda Territorial de Desenvolvimento 
Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.  

Este planejamento tem como uma das Diretrizes 
estimular a constituição de redes sociais de cooperação 
visando o protagonismo dos atores sociais na construção da 
política de educação de jovens e adultos.  

Participam deste trabalho gestores públicos, 
educadores, educandos, fóruns de EJA, fóruns de Educação 
do Campo, Universidades Movimentos Sociais e Sindicais 
entre outros.  

Em nosso Estado as instituições que integram o 
Comitê da Agenda são: Secretaria de Estado da Educação 
(SED), União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME/SC), União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação (UNCME-SC), Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Fórum Estadual de EJA 
(FEEJA) e Fórum da Educação do Campo (FOCEC).  

Diante disso, conclamamos, aos Conselheiros 
Municipais de Educação do Estado de Santa Catarina a 
participar ativamente desta ação. Precisamos colocar no 
ambiente escolar pessoas que foram excluídas na infância e 
juventude e que precisam ser mantidas nas turmas da EJA.  



 

 

Um dos desafios que nos foi apresentado e que 
precisamos apresentar no Fórum é um levantamento dos 
Municípios do Estado de Santa Catarina que oferecem a 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, porém esta, 
não pode ser conveniada com instituições ou com a Rede 
Estadual.  

Explicando melhor, precisamos saber que 
municípios oferecem Educação de Jovens e Adultos 
(modalidade frequentada ou à distância, mas organizada, 
planejada e executada pelas Secretarias de Educação 
Municipais). Além disso, o número da  
Resolução e Parecer que criou a EJA, quantos alunos 
frequentam, qual foi o ano de criação, qual é a maior 
dificuldade que hoje os municípios estão enfrentando e o 
valor do investimento realizado com a EJA em 2009 e 
perspectiva para 2010.  

Contamos com a informação de todos os 
Conselhos Municipais para a realização deste levantamento. 
Encaminhar para o endereço eletrônico da UNCME-SC. 
 
 
 

UNCME-SC PARTICIPA DO FÓRUM ESTADUAL 
PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE 

 
 

Integrantes do Fórum Estadual Permanente de 
Apoio à Formação Docente participaram da primeira 
reunião ordinária de 2010 que traçou metas e ações 
relativas à formação do professor.  

O Fórum foi instalado no dia 6 de outubro de 
2009, em Florianópolis (SC), com o objetivo de acompanhar 
e revisar o programa de formação de professores, que foi 
lançado no dia 27 de outubro do mesmo ano.  

O Programa de Formação de Professores é uma 
parceria com o Ministério da Educação que tem como meta 
a formação, nos próximos cinco anos, de aproximadamente 
330 mil professores que atuam na rede pública e não 
possuem graduação na área em que lecionam. 

Integram o Fórum representantes das seguintes 
instituições: Associação das Fundações Educacionais 
(ACAFE), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), do 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Universidade 
Federal Fronteira Sul, União Nacional de Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação (UNCME), Conselho 
Estadual de Educação (CEE), Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além 
da Secretaria da Educação. 

Neste ano, em Santa Catarina, serão beneficiados 
910 professores com as especializações em Educação 
Infantil, Gestão de Tecnologias na Educação e Mídias na 
Educação. Os de formação continuada, de curta e média 
duração, têm oferta estimada em 16.943 vagas, abrangendo 
as várias áreas do conhecimento. As aulas ocorrem nas 
modalidades presencial e a distância, dependendo das 
instituições parceiras, abrangendo os municípios de 
Florianópolis, Chapecó, Araranguá, Concórdia, Indaial, 
Itajaí, Itapema, Lages, Tubarão, Blumenau, Braço do Norte 



 

 

e Pouso Redondo. As instituições de ensino superior que 
aderiram ao projeto são: Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 
e UFRG. 

O Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica é resultado da parceria entre o MEC, 
instituições públicas e privadas de educação superior, 
secretarias de Estado da Educação e municípios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FIQUE ATENTO: 
 

Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer 

CNE/CEB Nº 22/2009 que estabelece as Diretrizes 

Operacionais para a implantação do Ensino 

Fundamental de 9(nove) anos. Neste documento pede 

que os Conselhos Municipais e Estaduais editem 

documento definindo as normas e orientações gerais 

para a organização do Ensino Fundamental das redes 

públicas municipais e estaduais. 
 

UNCME – SC 
 

Coordenadora: Darli de Amorim Zunino 
Vice-Coordenador: Carlos Roberto 
Nascimento 
Secretária Executiva: Daniela Regina 
Moratelli 
 
 Contato: Secretaria Executiva dos 
Conselhos da Educação de Chapecó – 
R: Marechal Floriano Peixoto Nº. 145 
- L, 4º andar, Caixa Postal 251- 
CHAPECÓ/SC- 89.802-010 
 

uncme@chapeco.sc.gov.br 
(49) 3321-8625 

 


