


noventa e três por cento (93%) dos presentes, a redação proposta pelo SINPRO, com alterações e sete por

cento (7%) de abstenção. Estratégia 4.2, referente a mecanismos para garantir o atendimento à demanda:

foram analisadas as três propostas, observando-se as diferenças entre elas. Durante as discussões, André

sugeriu usar o termo “atender” em vez de “garantir”, além de colocar “rede pública e privada” no texto. Kalan,

do SINPRO, propôs manter o termo garantir. Sandra, Marlúcia e Margareth Moreira discutiram a questão e

Denise explicou que o termo garantir não cabe no texto, devido às instituições privadas. Foi aprovada por cem

por cento (100%) dos presentes, a proposição da UFJF, com alterações. Estratégia 4.3, referente à ampliação

das salas de recurso: a estratégia também recebeu três propostas que foram analisadas. O SINPRO propôs

conjugá-la com a estratégia 4.4.  André fez uma alteração na proposta da Universidade, acrescentando o

termo “colaboração”.  Foi  aprovada por  cem por  cento (100%) dos  presentes,  a  proposta da UFJF,  com

alterações. Estratégia 4.4: o SINPRO propôs supressão, considerando estar contemplado na estratégia 4.2.

Com os esclarecimentos de Denise, Margareth e Fabiana, foi verificado a não possibilidade de supressão, por

tratar de um critério de universalização, não contemplado na 4.2. Portanto, a estratégia foi mantida e aprovada

a proposição da SE, por cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 4.5, sobre formação continuada:

aprovada, por cem por cento (100%) dos presentes, indicando, entretanto, sua retomada durante a análise da

Meta 16. Neste momento, Margareth Moreira, supervisora convidada do DIAE, considerou que a formação em

questão tem sido oferecida, exclusivamente pelo município. André disse que o programa é abrangente, com

ou sem colaboração. Estratégia 4.6 sobre formação inicial de tradutor e intérprete de libras:  recebeu três

propostas  de  alteração,  sendo  que  a  do  Sindicato  consistia  no  desmembramento  em  duas  estratégias.

Margareth ressaltou que a estratégia trata de graduações diferentes, que há carência de profissionais na área

e que deveria colocar na formação continuada. Foi aprovada, com nova redação, a proposta do SINPRO, por

cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 4.7: o SINPRO indicou a supressão, que foi aceita por cem

por cento (100%) dos presentes. Estratégia 4.8: após discussão sobre possibilidade de supressão, indicada

pela UFJF, foi retirada a primeira parte do texto da proposta da SE e aprovada a segunda, por cem por cento

(100%) dos presentes, conforme indicação de Kalan. Ficou decidido que seria colocada próxima da estratégia

4.3. Estratégia 4.9: Kalan retirou a proposta do SINPRO. A proposta da SE teve cem por cento (100%) de

aprovação, após uma alteração feita por Margareth, colocando as expressões “apoiar o trabalho” e “para atuar

junto às demandas da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva”. Estratégia 4.10, referente à

criação de CAEE Norte e ampliação de estrutura recebeu três propostas, porém André retirou a proposta da

Universidade em função da proposta feita pelo SINPRO. André e Kalan ressaltaram a importância de definir

data para estudo e para criação. Rodolfo defendeu a proposta feita pela SE, explicando que a não definição

de data para criação justifica-se pela necessidade de estudos e de planejamentos, inclusive relacionado à

adequação de terrenos. Margareth informou que a região norte, no momento, é a região com o maior número

de escolas com AEE. Denise informou também que, dos quatros CAEE’s existentes no município, apenas um

deles funciona em prédio próprio. Franciane questionou a falta de definição de datas, dizendo que é o único

item do plano com previsão de criação de unidade educacional. Como não foi possível construir um texto

único  para  aprovação  de  todos,  foi  mantido  para  votação  as  duas  propostas.  A redação  da  SE,  com

alterações,  obteve vinte e nove por  cento (29%)  de aprovação, a redação do SINPRO foi  aprovada por

sessenta e cinco por cento (65%) dos presentes e seis por cento (6%) de abstenção. Estratégia 4.11, sobre

adequação arquitetônica - acessibilidade: foram analisadas as três propostas de alteração. Denise lembrou

que muitos indicadores dentro da estratégia, dificulta o monitoramento. Margareth lembrou que os recursos

não  são  exclusivos  da  União.  Clara,  do  DPPI,  pediu  para  acrescentar  “planejamento  orçamentário  e

financeiro”, em regime de colaboração com o Estado e a União. Kalan propôs colocar “instituições públicas e



privadas”. Fabiana, do CAEE/Sul, observou que a estratégia tratava de ações diferentes e, por isso, propôs

desmembrá-la.  André ponderou que era necessário considerar também o monitoramento da rede privada.

Ficou  decidido  que  seria  desmembrada  em  três  novas  estratégias.  Carla,  do  DEI,  esclareceu  que  o

monitoramento das escolas privadas já acontece. Após algumas adequações, a nova redação obteve cem por

cento (100%) de aprovação dos presentes.  Estratégias 4.12 e 4.13: cem por cento (100%) dos presentes

votaram pela supressão dessas estratégias,  conforme indicação do SINPRO. Estratégia 4.14,  referente à

tecnologia assistiva:  a  UFJF propôs supressão, considerando estar contemplada na estratégia 4.3.  Como

Margareth considerou que o recurso de tecnologia assistiva não é só o da sala de recursos das escolas, não

foi suprimida. Em votação, foi aprovada por cem por cento (100%) dos presentes, a proposta da SE, após

alterações na redação. Estratégia 4.15, sobre o ensino de Libras: SINPRO e UFJF retiraram suas propostas

iniciais.  Margareth explicou sobre o trabalho com Libras na rede municipal  e Rosane propôs acrescentar

“unidades federais”.  A proposta da  SE foi  refeita  e aprovada  por  cem  por  cento  (100%) dos  presentes.

Estratégia 4.16, sobre educação bilíngue nos anos finais e ensino médio: UFJF retirou sua proposta e Denise

questionou se não estaria contemplada na 4.15. Após intervenções de Carla e Margareth, ficou decidido pelos

presentes, com cem por cento (100%) de aprovação que seria suprimida e inserida na estratégia 4.15, da

Educação Básica. Estratégia 4.17, referente à articulação do atendimento: SINPRO e UFJF retiraram suas

propostas.  Foi  aprovada a proposta  da SE,  após alterações,  por  cem por  cento  (100%) dos presentes.

Estratégia  4.18,  referente  à  identificação  de  alunos  com  deficiência  beneficiários  de  programas

governamentais: Margareth explicou que já existe uma ação intersetorial de monitoramento da questão. Kalan

retirou a proposta do SINPRO e foi aprovada a proposta da UFJF, por cem por cento (100%) dos presentes.

Estratégia 4.19,  sobre materiais didáticos:  UFJF indicou que estaria contemplada na estratégia 16.3.  Foi

aprovada por oitenta e oito por cento (88%) dos presentes a proposta da UFJF com doze por cento (12%) de

abstenção. Após, Gláucia sugeriu incluir o termo “rede privada”. Estratégia 4.20: André ressaltou a ideia de

convênio e propôs não citar nomes de núcleos.  Denise,  então,  pediu para trocar no texto “parcerias” por

“convênios”. Foi aprovada por oitenta e oito por cento (88%) dos presentes, sendo vinculada à 16.3 e com

doze por cento (12%) de abstenção. Estratégia 4.21, sobre articulação intersetorial, aprovada por oitenta e

oito por cento (88%) dos votos dos presentes, indicando no texto o sujeito e o tempo e com doze por cento

(12%) de abstenção. Estratégia 4.22: Kalan questiona se o estudo será até o segundo ano e defendeu a

participação  de  representantes  da  rede  privada  neste  estudo.  André  disse  que  seria  uma  comissão

participando do referido estudo. Foi votada, após alterações, a proposta da SE, sendo aprovada por noventa e

quatro por  cento (94%)  dos presentes e seis por  cento (6%) de abstenção.  Estratégia 4.23,  referente à

ampliação  da  rede  de  instituições  conveniadas:  após  Denise  acrescentar  prazo na  proposta  da  SE,  foi

aprovada por  noventa e quatro por  cento (94%)  dos presentes  com seis por  cento (6%)  de abstenção.

Estratégia 4.24: noventa e quatro por cento (94%) dos presentes votaram pela supressão, considerando estar

contemplada na estratégia 2.9 com seis por cento (6%) de abstenção. Dando prosseguimento, iniciou-se a

análise da Meta 5,  referente à alfabetização, que foi aprovada, com alterações feitas na proposta da SE,

colocando a expressão  “do  território”,  considerando tratar  de  todas  as  crianças na meta.  Estratégia 5.1,

referente à integração entre os sistemas: foi incluída, por indicação de Rosane, a expressão “rede privada”, na

proposta da UFJF e aprovada por noventa e quatro por cento (94%) dos presentes com seis por cento (6%)

de abstenção. Estratégia 5.2,  sobre formação: André retirou a proposta da UFJF e sugeriu alterações na

proposta do SINPRO, que obteve cem por cento (100%) de aprovação, vinculando-a à Meta 16. Estratégia

5.3, referente à permanência do mesmo professor nos primeiros anos: Kalan declarou abstenção do voto,

justificando que a discussão será feita na Conferência. Denise considerou que a Conferência não é o espaço



mais adequado para tal discussão. Foi aprovada a proposta da UFJF, por oitenta e seis por cento (86%) dos

presentes com quatorze por cento (14%) de abstenção. Estratégia 5.4, sobre formação continuada: noventa e

três por cento 93% dos presentes votaram pela supressão, considerando estar contemplada na Meta 16 e

sete por  cento (7%)  de  abstenção.  Estratégia 5.5,  referente a instrumentos de avaliação externa:  Kalan

justificou e pediu para ser mantida a supressão sugerida pelo SINPRO. Foram votadas as duas propostas

sendo que a do SINPRO recebeu sete por cento (7%) dos votos e a da UFJF recebeu noventa e três por

cento (93%) dos votos. Estratégia 5.6, sobre formação em tecnologias educacionais: foram analisadas as três

propostas  e  aprovada  a  da  UFJF,  por  cem  por  cento  (100%)  dos  presentes,  para  remeter  à  Meta  16.

Estratégia 5.7: cem por cento (100%) dos presentes aprovaram a supressão, por já estar contemplada na

Meta 20, do Financiamento. Estratégia 5.8, referente ao currículo: conforme sugestão da UFJF, sua supressão

foi  aprovada  por  cem  por  cento  (100%)  dos  presentes.  Estratégia  5.9,  sobre  divulgação  de  práticas

inovadoras: SINPRO retirou sua proposta e UFJF propôs remeter à meta 16. A proposta da UFJF recebeu

cem por cento (100 %) de aprovação. Estratégia 5.10: após considerar a proposta da SE e da UFJF, cem por

cento (100%) dos presentes votaram a proposta feita pela UFJF. Estratégia 5.11: foi aprovada por cem por

cento (100 %) a proposta da Universidade. Estratégia 5.12: noventa e três por cento (93%) dos presentes

votaram pela supressão, por estar contemplada na estratégia 5.2, conforme indicação do SINPRO e da UFJF.

Estratégia 5.13, referente ao processo de alfabetização de pessoas com deficiência: supressão votada por

noventa e três por cento (93%) dos presentes com sete por cento (7%) de abstenção. Estratégia 5.14 e 5.15:

foram  suprimidas  por  cem por  cento (100%) dos presentes.  Em seguida,  ficou acordado que a próxima

reunião do fórum seria na próxima quarta-feira para dar continuidade aos trabalhos. Denise solicitou que os

membros analisem e façam suas propostas para as Metas 6 e 7, com suas respectivas estratégias,  para

melhor aproveitamento do tempo durante a reunião. Finalizando, em virtude do limite de horário estipulado, a

reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos pela professora Denise Franco, que agradeceu a

presença de todos. Esta ata foi lavrada por Angela Maria Pereira de Oliveira e Margarete Gonçalves Bittar de

Castro e, após leitura e aprovação, será assinada por todos presentes. Juiz de Fora, 1º de outubro de 2015. 


