
 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 

 

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 REALIZADA EM 29/10/2015 

Às quatorze horas do dia vinte e nove de outubro de dois mil e quinze, no Auditório do Centro de Formação 

do Professor, da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, deu-se início à décima oitava reunião ordinária do 

Fórum Municipal de Educação (FME), presidida pela titular da Secretaria de Educação de Juiz de Fora 

(SE/JF) e Coordenadora Geral do FME, Senhora Denise Vieira Franco. Estiveram presentes: Ana das 

Graças Côrtes Rossignoli, representando a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF); Edson Rodolfo 

Visentin Ramos de Araújo, representando o Conselho Municipal de Educação (CME); Elizabeth Derze 

Coppus e Gisela Maria Ventura Pinto, representando o Departamento de Ensino Fundamental (DEF); Carla 

do Carmo e Marlúcia Corrêa Soares, representando o Departamento de Educação Infantil (DEI); Marcela 

Gasparetti Lazzarini, representando o Departamento de Execução Instrumental (DEIN); Isabella de Carvalho 

Aragão Villar Horsths, representando o Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando (DIAE), Fabiana 

Gonçalves Dias de Castro, representando o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE/Sul); 

Rosane Marinho Guelber, representando o Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação (DPPI); 

Cláudia Márcia Barcellos Trindade e Maria Olinda Venancio, representando o Departamento de 

Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF); Andréa Otoni Antunes Sales da Cruz, representando os 

Especialistas das Escolas Estaduais de Juiz de Fora; Vicente de Paula de Almeida, representando os 

Diretores das Escolas Municipais de Juiz de Fora; Vander José Montesse do Amaral e Leonardo Henriques 

Hauck, representando a Faculdade SENAI; Franciane Rabelo dos Santos, representando o Instituto 

Educação e Cidadania (IEC); Marco Antônio dos Santos Maurício, representando os Pais de Alunos da 

Educação Básica Pública; Luciane Aparecida Ribas, representando a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL); 

Rodrigo Leal Lellis, representando o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino 

(SINEPE/SUDESTE); Maria Lúcia Lacerda da Cunha e Roberto Jorge Abou Kalan, representando o 

Sindicato dos Professores (SINPRO); Marcos Aurélio Menezes Matos e Selma Braga da Silveira Martins, 

representando o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Juiz de Fora (SINAAE/JF); Lívia 

Caldas Schubert Coelho, representando a Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora(SRE/JF) e  

Ana Paula Silva, representando a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Juiz de Fora (VICJF). A 

coordenadora Denise cumprimentou os presentes, com boas vindas ao novo participante, senhor Rodrigo 

Lellis, representando o SINEPE. Confirmou as reuniões de quarta e quinta-feira da próxima semana e 

ressaltou a necessidade de terminar a apresentação e votação das metas para a realização da Conferência 

nos dias quatro, cinco e seis de dezembro. A coordenadora também solicitou que os membros continuem 

lendo as atas na plataforma. Em seguida, Gláucia apresentou aos presentes o caput da meta quinze, 

referente à formação inicial e continuada dos profissionais da educação, com duas propostas de nova 

redação – uma da SE e a outra da UJFJ/FACED. Após discussões, os presentes optaram pela proposta da 

UFJF/FACED, que foi aprovada por noventa e quatro por cento (94%) dos presentes, tendo seis por cento 

(6%) de abstenções. Em seguida, Gláucia iniciou a apresentação das estratégias da meta. Estratégia 15.1: 

as duas propostas recebidas foram analisadas: SE e UFJF/FACED. A coordenadora Denise observou que 



está concentrando muitas ações para o início da vigência do plano e que três meses, no caso desta 

estratégia, é muito pouco. Sugeriu colocar no texto a expressão “durante o primeiro ano de vigência”. A 

proposta da UFJF/FACED foi alterada e recebeu cem por cento (100%) de aprovação. Estratégia 15.2: 

analisando as duas propostas recebidas, Denise sugeriu acrescentar “em regime de colaboração com a 

SRE”. A questão do tempo necessário para levantamento de dados, proposto na estratégia, foi considerada 

e Maria Lúcia questionou se não seria possível fazer no tempo indicado. Após algumas reflexões, o termo 

“trimestre” foi trocado por “semestre” na proposta da UFJF/FACED, que, em votação, obteve noventa e 

quatro por cento dos votos, sendo seis por cento de abstenções. Estratégia 15.3: Denise propôs acrescentar 

“e outras instituições de ensino superior”. Vander defendeu a proposta da SE e Marcela observou que o 

sujeito não estava indicado na mesma. Os presentes discutiram sobre qual o tempo mais adequado para 

indicar na estratégia. Em votação, noventa e quatro por cento (94%) dos presentes aprovaram a proposta 

da UFJF/FACED, com alteração, tendo seis (6%) de abstenções. Estratégia 15.4: foi votada a supressão, 

conforme indicação da UFJF/FACED, com noventa e quatro por cento (94%) de aprovação e seis por cento 

(6%) de abstenção. Estratégia 15.5: Vander relatou que o diagnóstico é fundamental para orientar a 

discussão em seminário. Por isso, propôs rever o prazo. Foi observado que a redação da estratégia estava 

confusa, com datas distintas para propor e para realizar a ação. Com alteração, foi aprovada a proposta da 

UFJF/FACED, com noventa e quatro por cento (94%) dos votos e seis por cento (6%) de abstenções. 

Estratégia 15.6: foi aprovada a supressão, por noventa e quatro por cento (94%) dos presentes e seis por 

cento (6%) de abstenções, conforme indicação da SE e da UFJF/FACED, por já está contemplado no item 

15.5. Estratégia 15.7: a proposta da SE indicava verificar a legislação da licença remunerada. Denise 

observou que trata de uma questão que já ocorre via Programa Federal. A proposta da UFJF/FACED foi 

alterada e aprovada por noventa e quatro por cento (94%) dos presentes, tendo seis por cento (6%) de 

abstenções. Denise e Gláucia apresentaram outras estratégias já aprovadas e remetidas pelos membros 

para a meta quinze. Denise considerou que na meta 1.9, remetida, falta a indicação do tempo. Foi discutida 

a possibilidade de supressão destas estratégias, quando já contempladas na meta quinze. No entanto, 

Maria Olinda lembrou que as metas já aprovadas e remetidas não podem ser suprimidas no momento, 

apenas serem adequadas dentro dos textos da meta, para a qual foram remetidas. Diante disso, Marta e 

Roberto Kalan propuseram indicar a supressão na Conferência. Após um pequeno intervalo, os membros 

analisaram a meta dezesseis, referente à formação continuada: coordenadora Denise observou que o texto 

da meta estava considerando apenas as necessidades do sistema público municipal. Através de uma ampla 

discussão sobre qual percentual colocar no texto desta meta, considerando o diagnóstico do território 

municipal e a porcentagem da proposta federal, ficou decidido usar a expressão “garantir a formação de 

50% de professores da Educação Básica em nível de pós-graduação”. Em votação, a proposta da SE foi 

aprovada, com nova redação, por noventa e cinco por cento (95%) dos votos, tendo cinco por cento (5%) de 

abstenções. Estratégia 16.1: Denise questiona a ausência de entidades na redação da proposta da SE, 

dizendo que esta instituição não irá elaborar, sozinha, os instrumentos indicados na meta. O senhor Roberto 

Kalan considerou a importância de garantir condições para que o professor possa participar dos cursos e 

questionou como discutir esta questão para a rede estadual. Diante da discussão referente a que redação 

aprovar, respeitando a competência dos entes envolvidos, Maria Olinda lembrou que a proposta do grupo 

que trabalhou com essa meta pretendia, enquanto ação, demandar as necessidades de formação para a 

universidade.  Foi então discutido a possibilidade de nova redação.  Gisela considerou a importância de 

uma comissão, representando as várias entidades, entre elas, SE e SRE, e lembrou a possibilidade de 



acontecer futuramente formação em conjunto, entre redes de ensino. Lívia relatou sobre a existência de 

licenças na rede estadual para estudo de pós-graduação e a possibilidade de convênios com oferta de 

vagas à rede pública estadual. Maria Olinda considerou que a rede municipal já tem os instrumentos 

normativos indicados na estratégia. Denise pediu para retomar a meta quinze e rever a criação do Programa 

de Formação de Profissionais de Educação do Território Municipal de Juiz de Fora. Roberto Kalan propôs 

deixar claro se a intenção da estratégia é apenas garantir a oferta. Cláudia lembrou que garantia de oferta 

difere da garantia de participação. O termo “municipal” foi retirado do nome do programa. Gláucia lembrou 

da necessidade de indicar o tempo, colocando “durante a vigência do plano”. Em votação, a nova redação 

obteve cem por cento (100%) de aprovação. Estratégia 16.2: Vander questionou a intenção da estratégia, 

uma vez que a validação já está prevista em legislação, e defendeu a supressão. Maria Olinda lembrou que 

a estratégia seria referente aos cursos que a SE oferece. Roberto Kalan disse ser necessário especificar os 

cursos. Após discussões, a supressão foi aprovada por cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 

16.3: o texto foi debatido pelos presentes. Denise lembrou que cabe à rede municipal o ensino e não a 

pesquisa, por isso a demanda teria que partir mais da Universidade. Riza contou que o grupo que elaborou 

a meta pensou em um Núcleo de Pesquisas Pedagógicas para formação em contexto do educador, 

enquanto uma parceria, mas com um núcleo situado, favorecendo a participação e a formação do servidor. 

Ressaltou que seria com apoio da UJFJ. Denise considerou novamente a importância de não desrespeitar a 

questão da competência. Após várias discussões, devido ao horário, a coordenadora propôs retomar a 

estratégia 16.3 na próxima reunião. Como os presentes concordaram com a proposta, a votação foi adiada. 

Denise informou sobre as próximas reuniões, quarta e quinta-feira da semana seguinte. Lembrou que será 

necessário discutir o Regimento Interno da Conferência e propôs, primeiramente, a votação da meta sobre 

Direitos Humanos e Saúde. Às dezessete horas, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Angela 

Maria Pereira de Oliveira e, após leitura e aprovação, será assinada por todos presentes. Juiz de Fora, 29 

de outubro de 2015.  

 


