


sua  sugestão  de  redação  para  essa  estratégia.  André  explicou  que  as  estratégias  dessa  meta

correspondem ao desdobramento de uma ideia central. Para não ficarmos com vários ações desmembradas

de  um  planejamento,  colocou todas  no  mesmo ponto,  com letras  de “a”  a  “g”,  que  envolvem  todo o

planejamento, justificando assim a junção numa estratégia só e supressão das estratégias contempladas na

6.1. Denise propôs de fazer uma rápida leitura do texto original, em preto, de cada estratégia, para aqueles

membros que não tiveram oportunidade de fazê-la e assim terem uma ideia geral do que a Universidade

sugeriu. Alertou que todas essas estratégias contemplam as lidas anteriormente. Ivone, da Equipe Local,

esclareceu que o Estado oferece algumas turmas de tempo integral. Lúcia, do SINPRO, questionou porque

as sugestões do Sindicato não apareciam no documento que estava sendo analisado. Denise disse porque

não foi postado na Plataforma. Lúcia esclareceu que não teve tempo hábil de colocar antes da reunião, que

aconteceria na quarta-feira e, como essa não aconteceu postou as sugestões de nova redação para a Meta

6 na parte da tarde de ontem. Denise solicitou então que Lúcia fizesse a leitura da sua proposição para a

estratégia 6.1, enquanto era acrescentado o restante ao documento em análise. Lúcia esclareceu que a

única divergência com a proposta da UFJF era em relação à 6.5, pois para o SINPRO a preocupação era a

substituição de espaços.  André justificou também a proposição do 6.1.B.  Foi  aberta  a votação para a

proposição  da  UFJF  com  agregação  das  outras  estratégias  e  adequações  necessárias,  que  obteve

aprovação de cem  por  cento (100%) dos  presentes.  Denise acrescentou que então a estratégia 6.1.B

passaria a ser 6.2 e a 6.10, que passaria a ser 6.3, seria remetida à Meta 16 de Formação. Lúcia discordou

do que estava contemplado na  letra  “d”,  da proposição  da UFJF,  sobre  “a potencialidade de espaços

públicos não escolares que poderão ser mobilizados para apoiar práticas pedagógicas de educação em

tempo  integral”.  Denise,  em  defesa  dessa  questão,  disse  que  a  utilização  de  espaços  não  é

necessariamente entregar a execução do tempo integral para terceiros. A escola utiliza os espaços e é ela

quem vai geri-los, podendo usar teatros, clubes que são espaços diferentes que a escola não contempla.

Fabiana, do CAEE/SUL, sugeriu de se retirar a expressão “considerando suas necessidades” na letra “f”,

pois conduz a entendimento contrário, ou seja, dependendo das necessidades das crianças. Carla, do DEI,

ponderou que esse o item “f” dá a entender que somente quem tem deficiência terá tempo integral. Sandra

Dominato, da Equipe Local, esclareceu que  no censo, a criança é lançada no AEE ou no Tempo integral,

não podendo ser lançada nos dois ao mesmo tempo. Estratégia 6.10, que passou a ser 6.3: foi aberta  a

votação para a proposição da SE, que obteve noventa e três por cento (93%) de aprovação e sete por cento

(7%) de abstenção. Estratégia 6.11, que passou a ser 6.4: Lúcia justificou sua sugestão de supressão, pois

entende  que  essa  discussão  deve  fazer  parte  do  PPP  da  escola.  Após  algumas  considerações  e

adequações,  foi  aberta  votação  para  a  proposição  da  UFJF,  que  obteve  cem  por  cento  (100%)  de

aprovação. Terminada a Meta 6, passou-se para análise da Meta 7, que contemplava as proposições da SE

e da UFJF. André explicou a sugestão de nova redação, da UFJF, para o caput e título dessa meta que

passaria a ser “Melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem” ao invés de “qualidade do ensino”, pois já que

a meta fala sobre fluxo, a proposta é de se usar a expressão correta e tornar a redação mais clara. Em

votação,  a  proposição da UFJF  para o título e o caput,  foi  aprovada por  cem por cento (100%) dos

presentes. Estratégia 7.1: Denise questionou ao André onde essa estratégia estaria contemplada para ser

suprimida. André respondeu que era nas estratégias 2.2 e 3.3. Denise, então retornou a essas estratégias,

para esclarecimento à plenária e todos concordaram que de fato estava contemplada. Foi aberta a votação

para a proposição  de supressão da UFJF,  sendo aprovada por cem por  cento (100%) dos presentes.

Estratégia 7.2: André justificou a sugestão de supressão de que esses itens não são estratégias, mas sim



metas intermediárias, porque simplesmente estabelecem o horizonte que se quer atingir e não define o

como será feito.  Foi aberta a votação para a proposição de supressão da UFJF, sendo aprovada por cem

por cento (100%) dos presentes. Estratégia 7.3: Denise esclareceu que, na realidade não vamos construir

esses indicadores de avaliação, nós vamos desenvolver na rede esse processo. Em regime de votação,

após apresentação da justificativa do André, a proposta da UFJF foi aprovada por cem por cento (100%)

dos presentes. Estratégia 7.4: André justificou sua sugestão de supressão, por estar contemplada na Meta

19,  da Gestão Democrática.  Colocou também que o plano de trabalho não pode ser  do diretor  ou da

diretora,  tem que ser  um  processo  contínuo de  construção.  Foi  aberta  a votação para proposição de

supressão da UFJF, obtendo cem por  cento (100%) de aprovação. Estratégia 7.5:  André justificou sua

sugestão de supressão, dizendo que essa estratégia indica a necessidade de cumprir as metas do PAR e

como esse está vencendo agora e não tem outro ainda e a União está esperando toda a configuração dos

planos municipais de educação. Rosane, do DPPI, complementou que o PAR só será liberado a partir da

entrega do PME. André acrescentou que temos que esperar o PAR chegar,  analisar  e,  se necessário,

atualizarmos a estratégia vinculada a essa questão do PAR e, além disso, se observarmos essa meta, é

simplesmente/objetivamente melhorar o fluxo e não há nenhuma indicação em melhorar fluxo no PAR. Foi

aberta a votação para supressão da estratégia 7.5, proposta pela UFJF, que obteve cem por cento (100%)

de aprovação. Estratégia 7.6: Denise apresentou as duas propostas de nova redação, da SE e da UFJF.

Após algumas considerações e esclarecimentos sobre IDEB, foi aberta a votação para proposição da UFJF,

que obteve noventa e quatro por cento (94%) de aprovação e seis por cento (6%) de abstenção. Estratégia

7.7: foi aberta a votação para a proposição de supressão da UFJF, tendo em vista já estar contemplada em

outra  estratégia,  obtendo  noventa  e  quatro  por  cento (94%)  de  aprovação  e seis  por  cento  (6%)  de

abstenção. Estratégia 7.8: André retirou a sugestão de redação da UFJF. Denise fez a leitura da proposição

da SE, que foi aprovada por noventa e quatro por cento (94%) dos presentes e seis por cento (6%) de

abstenção, sendo vinculada à Meta 4. Estratégia 7.9: Foi aberta a votação para proposta de supressão da

UFJF,  por  já  estar  contemplada  na  7.6,  obtendo aprovação de  cem por  cento (100%)  dos  presentes.

Estratégia 7.10: Rosane alertou que o item 7.6 trata da implementação do plano de ação e o 7.10 trata da

divulgação. José Márcio, da Secretaria de Saúde, expôs sua preocupação com a publicização, que pode

provocar um rankeamento das escolas. André defendeu sua sugestão de supressão, pelo fato de que ao

falarmos de um plano de ação para as questões da desigualdade é para globalizar essas questões e não

cairmos nessas armadilhas. Gisele, do DEF, sugeriu de retirar a expressão “fixar e divulgar” e se for para

divulgar que seja para as escolas. Foram abertas duas votações: uma para a proposição da SE, que obteve

quarenta e três por cento (43%) de aprovação e cinquenta e sete por cento (57%) de reprovação e outra

para proposição de supressão da UFJF, que obteve cinquenta e sete por cento (57%) de aprovação e

quarenta e três por cento (43%) de reprovação. Como as duas propostas obtiveram percentual acima de

quarenta por cento (40%), de acordo com o regimento do FME, ambas irão para a Conferência. Estratégia

7.11 e 7.12: após defesa de ambas propostas por suas partes, foi aberta votação para a proposição de

supressão da UFJF para as duas estratégias, tendo em vista estarem contempladas, respectivamente,  na

7.6  e  metas  sobre  educação  infantil,  ensino   fundamental,  ensino  médio,  educação  inclusiva,  sendo

aprovadas por cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 7.13: foi aberta a votação para a proposição

da  SE,  que  obteve  cem  por  cento  (100%)  de  aprovação,  porém  remetendo-a  à  Meta  20,  sobre

Financiamento. Estratégia 7.14: em regime de votação, a proposta da UFJF foi aprovada por noventa e dois

por cento (92%) dos presentes com oito por cento (8%) de abstenção. Estratégia 7.15: Denise fez a leitura



das duas proposições,  da SE e da UFJF e,  após algumas considerações,  foi aberta a votação para a

sugestão de nova redação da UFJF, que foi aprovada por noventa e dois por cento (92%) dos presentes

com oito por cento (8%) de abstenção. Estratégia 7.16: foi colocada em regime de votação a proposta de

supressão  da  UFJF,  tendo  em  vista  estar  contemplada  na  Meta  19,  da  Gestão  Democrática,  sendo

aprovada por oitenta e cinco por cento (85%) dos presentes com quinze por cento (15%) de abstenção.

Estratégia 7.17:  em votação,  a proposta da UFJF foi aprovada por noventa e dois por cento (92%) dos

presentes  com  oito  por  cento  (8%)  de  abstenção,  remetendo-a  à  Meta  19,  da  Gestão  Democrática.

Estratégia 7.18: André retirou a proposição de supressão da UFJF para adequação da redação da proposta

da SE. Foi aberta a votação para a proposição da SE, que obteve cem por cento (100%) de aprovação.

Estratégia 7.19:  André  retirou a  proposição  da  UFJF,  mantendo  a  observação  de  remeter  à  meta  de

Financiamento. Foi aberta a votação para a proposição da SE, que obteve noventa e dois por cento (92%)

de aprovação e oito por cento de abstenção. Estratégia 7.20:  André retirou a proposição de supressão da

UFJF. Após algumas considerações, foi aberta a votação  para a proposição da SE, que obteve oitenta e

cinco por cento (85%) de aprovação e quinze por cento (15%) de abstenção. Estratégia 7.21: André retirou a

proposição de supressão da UFJF. Em regime de votação, a proposta da SE, com adequação da redação,

foi  aprovada  por  cem  por  cento  (100%)  dos  presentes.  Finalizando,  em  virtude  do  limite  de  horário

estipulado, Denise perguntou se poderia confirmar a próxima reunião para quarta-feira,  dia quatorze de

outubro para continuidade da Meta 7 e Meta 8.  Todos concordaram. Em seguida,  Lúcia  propôs a não

realização de reunião do FME no dia quinze de outubro, por ser o dia do professor. Todos concordaram com

o cancelamento dessa. Denise alertou, entretanto, que teriam que ser marcadas mais duas reuniões extras,

em virtude da duas que não ocorreram. A reunião  foi encerrada  às dezessete horas e dez 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, 8 de outubro de 2015. 


