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Carta do Ministro

Ao se qualificar profissionalmente, o estudante e o trabalhador aumen
tam suas chances de colocação no mercado de trabalho. Com a conclu
são do ensino básico, ambos são incentivados a continuarem os estu-

dos em busca de uma vaga na universidade. É por ter essa visão mais ampla da
educação como fator de inclusão social e de geração de conhecimento que o MEC
está ampliando a rede federal de educação profissional e tecnológica para todas as
unidades da federação. Antes do atual governo, Amapá, Acre, Mato Grosso do Sul
e Brasília estavam excluídos da rede.

A expansão significa a criação de cinco novas escolas técnicas, quatro novas
escolas agrotécnicas e de 33 unidades descentralizadas vinculadas aos Centros
Federais de Educação Tecnológica (Cefets) até 2007 e a geração de 74 mil novas
vagas para estudantes assim que todos os cursos estiverem em funcionamento. O
que só é possível graças à alteração da Lei 9.649, de 1998, que impedia a constru-
ção de novas escolas técnicas ou agrotécnicas federais.

As ações do MEC para democratizar o acesso à educação profissional e
tecnológica também passam pela realização de parcerias com a iniciativa privada,
com a transformação de fábricas em salas de aula; a conclusão, somente em 2006,
de 245 convênios para a ampliação e reforma de prédios, para a qualificação da
formação docente e para a aquisição de equipamentos, em apoio ao ensino profis-
sional oferecido pelas redes estaduais e comunitárias, e a utilização do Sistema S
(formado por entidades como Sesi, Senai, Sesc e Senac, entre outras) para a
integração entre os ensinos profissional e médio por meio da educação de jovens e
adultos.

Para debater esses avanços e definir os próximos passos a serem dados, faz-
se necessária a realização da I Conferência Nacional de Educação Profissional e
Tecnológica. A democratização do acesso ao ensino tecnológico e a qualificação do
trabalhador, em conjunto com a geração de novos conhecimentos, fortalecem as
bases para o desenvolvimento sustentado e a soberania do país.

Fernando Haddad
Ministro de Estado da Educação
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Pela primeira vez no Brasil, será realizada uma Conferência Nacional de Educa-
ção Profissional e Tecnológica, quase cem anos após essa modalidade ter sido
efetivada como política pública em 1906. O próprio processo de construção da

Conferência já representou um avanço, pois ampliou a interlocução e a troca de experiênci-
as acumuladas entre os atores que atuam nessa modalidade de ensino.

Com a participação de instituições federais, municipais, estaduais, comunitárias e
privadas; entidades sindicais; organizações não-governamentais; associações estudantis e
patronais; conselhos; professores; alunos, gestores e trabalhadores em educação; foram
realizadas 27 conferências estaduais no decorrer desse ano. E nesse amplo processo de
discussão, em que mais de 10 mil pessoas estiveram diretamente envolvidas, foram eleitos
oitocentos delegados e cerca de novecentas propostas, as quais serão debatidas e aprova-
das nestes quatro dias aqui em Brasília. Portanto, pela primeira vez, os protagonistas aqui
representados estarão interagindo e contribuindo para a construção das diretrizes e políti-
cas públicas que serão implementadas. Dessa forma, este momento marca a construção de
uma rede de interação entre esses atores, visando à consolidação da Educação Profissional
e Tecnológica como instrumento imprescindível para o aperfeiçoamento da democracia,
para o desenvolvimento econômico e para a construção de políticas de inclusão social no
nosso país.

O documento final, fruto dessa Conferência, terá como um dos focos propor mecanis-
mos permanentes de financiamento para assegurar a expansão, a qualificação e a manu-
tenção da Educação Profissional e Tecnológica, uma vez que isto garantirá a implantação de
ações efetivas para o atendimento das necessidades de milhares de jovens e adultos no que
diz respeito à qualificação profissional e, o mais importante: a participação desses jovens e
trabalhadores como agentes de transformação do desenvolvimento nacional e a inserção
deles no mundo do trabalho.

Gostaríamos ainda de agradecer ao Fórum de Gestores Estaduais pela sua imensurável
contribuição no processo de organização das conferências estaduais, bem como à Prefeitura
Municipal de Contagem, Minas Gerais, e ao Centro Federal de Educação Tecnológica do
Pará, que assumiram a responsabilidade pela organização das conferências nos seus Esta-
dos. A todos que participaram ativamente dos debates, fica o nosso agradecimento. Temos
a certeza de que essa Conferência já é um marco na história da Educação Profissional e
Tecnológica no Brasil e, conseqüentemente, na vida de milhares de cidadãos brasileiros.

Eliezer Moreira Pacheco
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica

Apresentação
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Fórum Nacional de Gestores
Estaduais de Educação Profissional

O Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Educação Profissional tem por fina-
lidade promover a integração dos Gestores Estaduais dessa área, visando ao fortale-
cimento da Educação Profissional e Tecnológica na vida nacional e à busca de condi-
ções adequadas para o desenvolvimento do nosso país. Nossa atuação tem se dado na
proposição, formulação, implementação e avaliação das políticas nacionais de Educa-
ção Profissional e Tecnológica junto aos Ministérios e demais instâncias do Governo
Federal. Sendo assim, o Fórum alia-se ao Ministério da Educação, através da Secreta-
ria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC – para a realização da Conferência
Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.

A CONFETEC propõe-se, através da participação democrática de toda a socieda-
de, a traçar uma política nacional para a Educação Profissional e Tecnológica.

Este documento apresenta, especialmente, o resultado das etapas estaduais da
CONFETEC e, portanto, traz no seu interior muitas vozes, debates, desejos e necessida-
des refletidos nas propostas provenientes de todos os Estados da Federação.

A educação para o trabalho é um direito do cidadão, direito esse consignado na
Constituição Federal. Nós, do Fórum de Gestores Estaduais, defendemos a Educação
Profissional e Tecnológica como modalidade de Educação Básica e Superior articulada
ao mundo do trabalho, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional. Também vislumbramos o papel estratégico da Educação Profissional no
desenvolvimento nacional e na superação das desigualdades regionais. Sendo assim,
lutamos para evidenciar a importância da oferta pública e gratuita dessa modalidade
de ensino como forma de promover a inclusão social.

Para que a Educação Profissional e Tecnológica venha a exercer seu papel na
formação da nação brasileira, é imprescindível que:

seja parte estruturante de uma política nacional de desenvolvimento;
tenha financiamento próprio e específico;
promova a articulação entre os sistemas de ensino que trabalham com a
Educação Profissional e Tecnológica e os sujeitos sociais que respondem pelo
mundo do trabalho;
possua gestão diferenciada da Educação Básica, com proposta pedagógica
própria, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
possua programa específico de formação e valorização dos profissionais;
possa intensificar a sua oferta na modalidade de Educação a Distância e
promova a elevação da escolaridade básica de cada cidadão que a ela recorra.

Por fim, desejamos que esta Conferência traga aos brasileiros, aqui representa-
dos por todos os participantes, em especial pelos delegados, uma oportunidade a mais
para a melhoria da qualidade de vida através do estabelecimento de uma política públi-
ca para a Educação Profissional e Tecnológica, que proporcione melhores condições de
formação e inserção profissional do cidadão, alicerçadas na geração e apropriação de
tecnologias por toda a sociedade e pelo fomento à pesquisa científico-tecnológica.

Fórum Nacional de Gestores Estaduais
de Educação Profissional
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Portaria
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Portaria nº 1.506,
de 31 de Agosto de 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e conside-
rando a necessidade de definir a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica,
bem como seus aspectos intrínsecos e extrínsecos, resolve:

Art. 1º. Constituir a Comissão Organizadora, que terá como atribuições a coorde-
nação, a promoção e o desenvolvimento da Conferência Nacional de Educação Profissio-
nal e Tecnológica, que se realizará nos dias 05 as 08 de novembro de 2006, na cidade de
Brasília-DF.

Art. 2º. A Comissão será coordenada pelo Senhor Eliezer Moreira Pacheco, Secre-
tário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e composta por:

I - Representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Minis-
tério da Educação:
Moisés Domingos Sobrinho, Ivone Maria Elias Moreyra, Elias Vieira de Oliveira e
Patrícia Barcelos;
II - Representantes Regionais do Fórum de Gestores Estaduais:
Edna Correa Batistotti/ SC - Sul; Almério M. de Araújo/SP - Sudeste; Geraldo
Grossi/MT - Centro-Oeste; Tereza Kelly Gomes Carneiro/AL - Nordeste e Irailton de
Lima Souza/AC - Norte;
III - Representantes dos Conselhos das Instituições Federais de Educação Profissi-
onal e Tecnológica: Sérgio Gaudêncio Portela de Melo - Conselho Nacional dos
Dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica - CONCEFET; Genival
Alves de Azeredo - Conselho Nacional de Diretores das Escolas Técnicas Vinculadas
às Universidades Federais - CONDETUF e Joaquim Rufino Neto – Conselho dos
Diretores das Escolas Agrotécnicas Federais - CONEAF;
IV - Representantes da sociedade civil: Léa Viveiros de Castro - Serviço Nacional
de Aprendizagem Nacional - SENAC; Heleno Aaújo Filho - Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação - CNTE; José de Medeiros Costa - Conselho Fede-
ral de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Thiago Franco Batista de
Oliveira - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES; e
V - Representante do Ministério do Trabalho e Emprego:
Antônio Almerico Biondi Lima.

Art. 3º. A competência de cada membro da presente Comissão será definida em
regulamento, firmado pelo coordenador da Conferência.

Art. 4º. O Regimento Interno será aprovado no Plenário da Conferência, mediante
proposta apresentada pela Comissão Organizadora.

Art. 5º. Caberá ao Coordenador da Comissão Organizadora regulamentar os as-
suntos não contemplados nesta Portaria.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria nº 704, publicada no Diário Oficial da União de 21
de março de 2006.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Fernando Haddad
Ministro de Estado da Educação
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Regimento
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CAPÍTULO I
Da Realização

Art. 1º. A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica -
CONFETEC - é um evento de âmbito nacional que objetiva promover um amplo
debate sobre as questões fundamentais da educação profissional brasileira. Será
iniciada com as Conferências Estaduais e culminará com a Conferência Nacional,
que se realizará em Brasília no período de 05 a 08 de novembro de 2006.

Parágrafo único - Sempre que se fizer referência aos Estados estar-se-á,
por extensão, incluindo o Distrito Federal.

Art. 2º. A CONFETEC é uma promoção conjunta do Ministério da Educação,
através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC - e do Fórum
Nacional de Gestores Estaduais de Educação Profissional.

CAPÍTULO II
Dos Objetivos

Art. 3º. A CONFETEC tem por objetivos:
I - Definir diretrizes para uma política nacional de Educação Profissional e
Tecnológica através do diálogo entre os diversos agentes envolvidos, visando
a contribuir para o desenvolvimento do país e para a inclusão social;
II - Discutir o papel da Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvi-
mento nacional e nas políticas de inclusão social, levando em consideração as
realidades regionais;
III -Discutir sobre a atuação da Educação Profissional e Tecnológica na a
melhoria da competitividade do país na economia global;
IV - Propor mecanismos permanentes de financiamento, visando à manuten-
ção e expansão da Educação Profissional e Tecnológica;
V - Analisar e discutir o pacto federativo e o papel das instâncias governamen-
tais e não governamentais na organização institucional da Educação Profissio-
nal e Tecnológica;
VI - Propor estratégias operacionais para a Educação Profissional e Tecnológica
quanto ao sistema de gestão, à proposta pedagógica, à Educação a Distância,
à formação e à valorização dos trabalhadores da Educação Profissional e
Tecnológica e
VII - Instituir a realização periódica da CONFETEC.

CAPÍTULO III
Da Estrutura

Art. 4º. A CONFETEC compõe-se de duas etapas sucessivas:
I - Etapa Estadual– através das Conferências Estaduais, as quais deverão ser
realizadas até o dia 30 de junho de 2006;
II - Etapa Nacional – acontecerá de 05 a 08 de novembro de 2006, em Brasília - DF.
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Art. 5º. Nas duas etapas serão debatidos os Eixos Temáticos constantes no
art. 11 deste Regimento e as análises, formulações e proposições deverão estar
voltadas para a Etapa Nacional.

Parágrafo único - Para permitir a troca de experiências e a apresentação de
aspectos específicos da Educação Profissional dos Estados, será definido espaço
físico para exposições durante a CONFETEC.

Art. 6º. A Etapa Estadual será organizada em cada Estado por uma Comissão
Estadual, composta por representantes dos segmentos que atuam na Educação
Profissional e Tecnológica dos Estados.

§ 1º - Essa comissão Estadual deverá ser constituída e convocada pelo órgão
gestor estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Estado.
§ 2º - Na impossibilidade do órgão gestor estadual convocar e realizar a Conferên-
cia, ficará a cargo da Comissão Executiva Nacional fazer a indicação da entidade a
realizar essa etapa.
§ 3º - Para validação dessa etapa, será exigida um quórum mínimo de 100
participantes;

Art. 7º. Em todas as etapas deverá ser assegurada ampla e representativa
participação dos vários segmentos sociais e entidades que atuam na área de Edu-
cação Profissional e Tecnológica e demais segmentos organizados da sociedade,
dispostos a contribuir para a melhoria da educação profissional brasileira, deles
podendo fazer parte representantes: dos Poderes e do Ministério Público, dos Con-
selhos de Educação, dos gestores de Educação Profissional e Tecnológica, de enti-
dades sindicais e patronais, dos Serviços Nacionais de Aprendizagem Profissional,
os “Sistemas S”, e de entidades de classe.

Art. 8º. A estrutura e a organização da Etapa Nacional reger-se-ão pelo dis-
posto no Capítulo V deste Regimento.

Art. 9º. Os Delegados Eleitos e Natos, assim definidos no artigo 28; os Con-
vidados e os Observadores das diversas etapas, cujo número e distribuição estão
previstos nos Anexos I e II deste Regimento, devem reconhecer a precedência das
questões de âmbito nacional e atuar sobre elas em caráter analisador, formulador e
propositivo.

Art. 10°. O não cumprimento do prazo da Etapa Estadual não constituirá
impedimento à realização da Etapa Nacional no prazo previsto.

CAPÍTULO IV
SEÇÃO I

Dos Eixos Temáticos

Art. 11. Nos termos deste Regimento, a CONFETEC terá como tema: “Educa-
ção Profissional como estratégia para o desenvolvimento e a inclusão social”, que
será discutido a partir dos seguintes Eixos Temáticos:

I - Eixo Temático I – Papel da Educação Profissional e Tecnológica no desen-
volvimento nacional e nas políticas de inclusão social;
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II - Eixo Temático II – Financiamento da Educação Profissional e Tecnológica
a) Manutenção e
b) Expansão;

III - Eixo Temático III – Organização institucional e o papel das instâncias de
governo e da sociedade civil;
IV - Eixo Temático IV – Estratégias operacionais de desenvolvimento da Edu-
cação Profissional e Tecnológica

a) Sistema de gestão,
b) Proposta pedagógica,
c) Educação a Distância – EAD e
d) Formação e valorização de profissionais;

V - Eixo Temático V – A relação da Educação Profissional e Tecnológica com a
universalização da Educação Básica – Ensino Médio integrado.

Parágrafo único: Cada Eixo Temático será discutido por Grupos de Trabalho,
coordenado por uma mesa, conforme programação a ser definida pela Comissão
Organizadora Nacional, devendo garantir a participação ampla e democrática dos
segmentos representados.

SEÇÃO II
DA METODOLOGIA

Da Elaboração dos Relatórios

Art. 12. As Comissões Estaduais consolidarão os relatórios das Conferências
Estaduais e encaminhá-los-ão até o dia 07 de julho de 2006 à Comissão Organizadora
Nacional para serem sistematizados para a Etapa Nacional.

Art.13. O relatório de cada Etapa Estadual será:
I - elaborado por tema, com no máximo quatro laudas para cada;
II - encaminhados, tão logo seja possível, para o endereço eletrônico
confetec@mec.gov.br  e até o dia 07 de julho de 2006 em mídia eletrônica  de
CD – Compact Disc para o endereço: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, Departamento de De-
senvolvimento e Programas Especiais, Esplanada dos Ministérios - Bloco L -
Ed. Anexo II, 1º andar, sala 113, Brasília – DF, CEP: 70047-900.

Art. 14. As discussões dos grupos durante a CONFETEC devem se fundamen-
tar nas orientações do Documento-Referência Nacional que conterá, entre outros
documentos, o relatório consolidado das etapas estaduais.

§ 1º - As propostas discutidas, tanto nas Plenárias Temáticas, quanto na
Plenária Final, deverão ter aprovação de pelo menos 1/3 (um terço) dos seus
membros com direito a voto, para que possam compor o Relatório do Grupo.
§ 2º - Cada plenária terá um coordenador e um relator designados pela Co-
missão Organizadora Nacional.
§ 3º - Os relatores são responsáveis pela elaboração de relatórios parciais
pela consolidação do relatório de cada tema.
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CAPÍTULO V
Da Organização

Art. 15. A CONFETEC será presidida pelo Ministro da Educação e em sua
ausência ou impedimento eventual, pelo Secretário de Educação Profissional e
Tecnológica desse mesmo Ministério.

Art. 16. Para a organização e o desenvolvimento de suas atividades, a
CONFETEC contará com uma Comissão Organizadora Nacional e uma Comissão
Executiva.

SEÇÃO I
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

ORGANIZADORA E EXECUTIVA

Art. 17. A Comissão Organizadora Nacional da CONFETEC, nomeada pela
Portaria Ministerial nº 1506, de 31 de agosto de 2006, é composta por represen-
tantes do Ministério da Educação e dos órgãos estaduais de gestão da Educação
Profissional e Tecnológica.

Art. 18. A Comissão Executiva da CONFETEC, será integrada por represen-
tantes do Ministério da Educação e será formada por:

I - Uma Coordenação Geral;
II - Uma Comissão de Comunicação;
III - Uma Comissão de Administração e Infra-estrutura;
IV - Uma Comissão de Articulação e Mobilização;
V - Uma Comissão de Finanças e
VI - Uma Comissão de Relatoria.

SEÇÃO II
Atribuições das Comissões

Art. 19. A Comissão Organizadora Nacional da CONFETEC terá as seguintes
atribuições:

I - Coordenar a realização da CONFETEC, atentando para os aspectos políti-
cos, administrativos e financeiros;
II - Deliberar sobre:

a) O tema central e eixos temáticos da CONFETEC;
b) A metodologia de elaboração do relatório da CONFETEC;
c) A composição das mesas centrais e complementares: temas, expo-

sitores e critérios de escolha para os expositores;
d) Os critérios para participação e a definição dos convidados e obser-

vadores nacionais e internacionais;
III - O número de delegados da Etapa Nacional e sua distribuição por Unidade
Federada, bem como o número de delegados natos e das entidades represen-
tativas nacionais, listadas no Anexo III.
IV - Definir e acompanhar a disponibilidade e organização da infra-estrutura e
orçamento para a Etapa Nacional;
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V - Deliberar sobre prestação de contas realizada pela Comissão Executiva;
VI - Encaminhar o Relatório Final da CONFETEC para publicação e
VII - Discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes sobre
a CONFETEC e não previstas nos itens anteriores, bem como as demais ques-
tões não previstas neste Regimento.

Art. 20. A Comissão Executiva tem as seguintes atribuições:
I - Implementar e operar as deliberações da Comissão Organizadora Nacional;
II - Articular a dinâmica de trabalho entre a Comissão Organizadora e o Minis-
tério da Educação;
III - Organizar a comunicação com informações e orientações às organiza-
ções e entidades interessadas na CONFETEC;
IV - Estimular e apoiar as atividades preparatórias à CONFETEC nos Estados;
V - Obter dos expositores os textos de suas apresentações para fins de arqui-
vo e divulgação;
VI - Propor metodologia de elaboração do Relatório Final da CONFETEC;
VII - Propor o número de delegados e sua distribuição por Unidade Federada,
bem como o número de delegados destinados a entidades nacionais;
VIII - Decidir sobre questões urgentes, ad referendum da Comissão
Organizadora Nacional;
IX - Convocar técnicos para auxiliá-la, em caráter temporário ou permanente,
no exercício das suas atribuições;
X - Coordenar a impressão e divulgação do Regimento e dos demais docu-
mentos e materiais da CONFETEC;
XI - Promover a divulgação da CONFETEC;
XII - Propor a celebração de contratos e convênios necessários à realização
da CONFETEC;
XIII - Propor, elaborar e realizar métodos de credenciamento dos delegados
para a Etapa Nacional e os controles necessários;
XIV - Propor e organizar a Secretaria da CONFETEC;
XV - Monitorar o andamento das Conferências Estaduais de Educação Profis-
sional e Tecnológica, por meio das suas coordenações, especialmente no que
concerne ao recebimento de seus relatórios finais;
XVI - Providenciar os atos e encaminhamentos pertinentes ao fluxo dos gas-
tos com as devidas previsões, cronogramas e planos de aplicação.

Parágrafo único - A Comissão Executiva da CONFETEC contará com suporte
técnico e administrativo do Ministério da Educação para a realização das atividades
necessárias ao desempenho de suas atribuições.

Art. 21. À Coordenação Geral da Comissão Executiva da CONFETEC cabe:
I - Convocar e presidir as reuniões da Comissão Executiva;
II- Coordenar as atividades da Comissão Executiva, delegando competências
aos seus membros;
III - Organizar as Comissões e os Grupos de Trabalho;
IV - Apresentar relatório nas reuniões ordinárias da Comissão Organizadora
da CONFETEC, informando sobre as atividades desenvolvidas pela Comissão
Executiva; e
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V - Supervisionar o trabalho das assessorias, contratadas para esse fim.

Art. 22. À Comissão de Comunicação cabe:
I - Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da CONFETEC;
II - Promover a divulgação do Regimento e do Regulamento da CONFETEC; e
III - Orientar as atividades de Comunicação Social da CONFETEC.

Art. 23. À Comissão de Administração e Infra-estrutura cabe:
I - Viabilizar a infra-estrutura necessária à realização da CONFETEC, especial-
mente no que se refere ao local, equipamentos e instalações audiovisuais, de
reprografia e de comunicações.

Art. 24. À Comissão de Articulação e Mobilização cabe:
I - Estimular a organização e a realização de atividades preparatórias das
Conferências Estaduais como etapas importantes da CONFETEC;
II - Participar das várias etapas preparatórias da CONFETEC;
III - Mobilizar e estimular a participação das entidades com relação ao con-
junto dos delegados em todas as etapas da Conferência Nacional de Educa-
ção;
IV - Fortalecer e facilitar o intercâmbio entre as várias instituições e entida-
des, visando a troca de experiências positivas acerca das discussões e enca-
minhamentos relativos aos Eixos Temáticos das Conferências Estaduais e da
CONFETEC; e
V - Estimular o encaminhamento, em tempo hábil, dos relatórios das Confe-
rências Estaduais de Educação à Comissão Executiva da CONFETEC.

Art. 25. À Comissão de Relatoria cabe:
I - Elaborar proposta de metodologia para consolidação dos relatórios dos
grupos; e
II - Responsabilizar-se pela elaboração do relatório consolidado dos grupos
de trabalho e do relatório final.

CAPÍTULO VI
Dos Membros

 
Art. 26. A CONFETEC deverá contar com uma participação ampla e represen-

tativa dos vários segmentos sociais, entidades que atuam na área de Educação
Profissional e Tecnológica e demais segmentos organizados da sociedade dispostos
a contribuir para a melhoria da Educação Profissional e Tecnológica brasileira, de-
les podendo fazer parte: representantes dos poderes e dos Ministérios Públicos,
dos Conselhos de Educação, dos Gestores da Educação Profissional e Tecnológica
pública, de instituições não governamentais e privadas, de entidades sindicais e
patronais, de entidades de classe, de entidades e organizações de estudantes e de
organismos internacionais, conforme disposto no Anexo III deste Regimento.

Art. 27. Os membros da CONFETEC distribuir-se-ão nas seguintes categorias:
 delegados natos e eleitos, com direito a voz e voto;
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 convidados, com direito à voz;
 observadores;
 visitantes;
 autoridades;
 expositores;
 equipe de apoio e imprensa.

Art. 28. Serão delegados:
I - Delegados eleitos, os escolhidos nas Conferências Estaduais de Educação
Profissional e Tecnológica; e 
II - Delegados natos, indicados por órgãos do governo e entidades de
abrangência e representação nacional convidadas pelo Ministério da Educa-
ção, assim distribuídos:

a) um delegado indicado por cada Gestor Estadual de Educação Profissi-
onal e Tecnológica;

b) um delegado indicado pelo Ministério da Educação;
c) um delegado indicado pelo CNE- Conselho Nacional de Educação;
d) um delegado indicado pela UNDIME Nacional;
e) um delegado indicado pelo CONSED;
f) um delegado indicado pelo Fórum Nacional de Secretários Estaduais

de Ciência e Tecnologia;
g) Um delegado indicado pela CNTE - Confederação Nacional dos Traba-

lhadores em Educação;
h) Um delegado indicado pela UNE – União Nacional de Estudantes;
i) Um delegado indicado pela UBES – União Brasileira dos Estudantes

Secundaristas;
j) Nove delegados indicados pelo CONDETUF;
l) Nove delegado indicadospelo CONEAF;
m) Nove delegado indicados pelo CONCEFET;
n) Um delegado indicado pelo Ministério Público da União; e
o) Um delegado indicado por cada Ministério da Educação e
p) Um delegado indicado por cada Ministério participante da Conferência.

Parágrafo único - Além das entidades listadas no inciso II deste artigo, fa-
zem parte também da relação de delegados natos todos os integrantes da Comis-
são Organizadora Nacional;

Art. 29. Para garantir a representatividade dos Estados, cada Conferência
Estadual deverá eleger sua delegação à CONFETEC, tendo com no mínimo dez
delegados, sendo que a cada 10 (dez) participantes da Conferência Estadual, para
além do quórum mínimo, poderá indicar mais um delegado, respeitando o limite
máximo de cinqüenta delegados eleitos, conforme disposto no Anexo I.

Parágrafo único - Como critério para elaboração do Anexo I, citado neste
artigo, foram utilizados os dados populacionais do Censo IBGE/2000, determinando
a indicação de um delegado para cada 250.000 habitantes, respeitando o limite
máximo de 50 delegados eleitos.

Art. 30. Para garantir os critérios de participação dos diversos segmentos, as
Conferências Estaduais deverão eleger seus delegados, observando a seguinte
proporcionalidade, conforme Anexo II:

I – 20% de gestores de educação – diretores de escola;
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II – 20% de professores de Educação Profissional e Tecnológica;
III – 10% de alunos de educação profissional e tecnológica;
IV – 10% de trabalhadores em educação; e
V – 40% dos demais segmentos, tais como: Governo, ONGs (Organizações
não governamentais), conselhos de classe profissional, entidades de classe
sindical, patronal e estudantil, e empregadores.

Art. 31. Serão Convidados para a CONFETEC, representantes de órgãos, en-
tidades, instituições nacionais e internacionais e personalidades nacionais e inter-
nacionais com atuação relevante na área de educação profissional.

Art. 32. Serão Observadores, no limite de até 20% (vinte por cento) do total
de delegados da CONFETEC, pessoas interessadas em acompanhar o processo de
realização e debates da Conferência.  

Parágrafo único - As inscrições dos observadores serão realizadas por or-
dem de inscrição no sítio do MEC (www.mec.gov.br), devendo ser confirmadas de
acordo com o número de vagas, num processo de pré-inscrição junto à Comissão
Executiva.

Art. 33. As inscrições dos delegados eleitos nas etapas estaduais deverão ser
realizadas pelas comissões estaduais, junto à Comissão Executiva Nacional, até o
dia 07 de julho de 2006.

§ 1º - Em Anexo ao processo de inscrição dos delegados da Etapa Estadual,
deverá estar a lista de presença dos participantes, sendo esta a forma de
comprovação do quórum mínimo nas Conferências Estaduais que é de 100
participantes.   
§ 2º - Os participantes com necessidades especiais deverão informar na ficha
de inscrição o(s) tipo(s) de necessidade(s) que apresentam, para que sejam
providenciadas as condições necessárias à sua participação.

Art. 34. O credenciamento de todos os membros se dará conforme o disposto
no Regulamento da CONFETEC.

CAPÍTULO VII
Dos Recursos

 
Art. 35. As despesas com a organização geral e com a realização da Etapa

Nacional da CONFETEC correrão às custas de dotações orçamentárias consignadas
ao Ministério da Educação e/ou por recursos de outras fontes.

§ 1º - Ficam asseguradas dentro dessas despesas, os custos com desloca-
mento e diárias de toda a delegação de cada Estado.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

 
Art. 36. Os casos omissos neste Regimento serão dirimidos pela Comissão

Organizadora Nacional da CONFETEC.
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Anexo I – Distribuição dos Delegados Eleitos por UF, conforme previsto no
artigo 28

TOTAL DE DELEGADOS POR UFs
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Anexo II -  Distribuição dos Delegados por segmentos, conforme previsto no
artigo 29

DELEGADOS POR SEGMENTO
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Anexo III – Lista das Entidades Representativas, com direito à indicação de
delegados para o grupo Demais Segmentos, nas Conferências Estaduais, definidos
no artigo 29

Escolas Públicas federais, estaduais e municipais, de educação profissio-
nal que atuam com formação inicial e continuada, cursos técnicos e cursos
tecnológicos

Sistema “S”: Senai, Sebrae, Senat, Senar, Senac, Sescoop
Escolas Privadas, comunitárias e filantrópicas
Entidades do terceiro setor que trabalham com Educação Profissional
Escolas Sindicais com Educação Profissional
Conselhos Profissionais Regionais
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação
Sindicatos dos Trabalhadores em Educação
Sindicato dos Técnicos e Tecnólogos
Delegacias Regionais do Trabalho
Secretarias Estaduais do Trabalho;
Conselhos Estaduais e Municipais do Trabalho
Ministérios Públicos Estaduais
Orgãos Estaduais de Assistência Social
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola
IEL – Instituto Euvaldo Lodi
SINE – Sistema Nacional de Empregos
Órgãos Estaduais de Juventude
Secretarias Estaduais de desenvolvimento
Federações Patronais
Centrais Sindicais Estaduais
Organizações Estudantis
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Regulamento
Define as regras de funcionamento da

Conferência Nacional de Educação Profissio-
nal e Tecnológica – CONFETEC, convocada

pela Portaria Ministerial nº 1506, de 31
de agosto de 2006.
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CAPÍTULO I
Da Finalidade

Art. 1º. Este Regulamento tem por finalidade definir as regras de funciona-
mento da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica – CONFETEC,
convocada pela Portaria Ministerial nº 1506, de 31 de agosto de 2006. A Conferên-
cia constitui-se em um fórum de debates sobre as questões fundamentais da Edu-
cação Profissional e Tecnológica brasileira e terá abrangência nacional. Portanto,
suas análises, formulações e proposições deverão possuir essa dimensão.

CAPÍTULO II
Da Realização

Art. 2º. A Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica –
CONFETEC será realizada pelo Ministério da Educação, sob os auspícios da Secreta-
ria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC e do Fórum Nacional de Gestores
Estaduais de Educação Profissional, nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2006,
em Brasília/DF, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Norte, 1º e 2º
pavimentos.

Art. 3º. A CONFETEC será presidida pelo Ministro da Educação e em sua
ausência ou impedimento eventual, pelo Secretário de Educação Profissional e
Tecnológica desse mesmo Ministério.

CAPÍTULO III
Da Organização e da Estrutura

Art. 4º. O desenvolvimento da etapa nacional da CONFETEC estará a cargo
da Comissão Organizadora Nacional, designada na forma de Portaria nº. 704 de 21
de março de 2006.

Art. 5º. A CONFETEC terá a seguinte estrutura:
I - Plenárias:

a) Plenária de Abertura,
b) Plenárias Temáticas e
c) Plenária Final;

II - Grupos de Trabalho Temáticos;
III - Sessão de Moções;
IV - Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica;
V - Espaço Nilo Peçanha e
VI - Espaço Cultural.

CAPÍTULO IV
Dos Membros

Art. 6º. Conforme disposto no Regimento da Conferência Nacional de Educa-
ção Profissional e Tecnológica, art. 27, são membros da Conferência:

I - Delegados natos e eleitos, com direito a voz e voto;
II - Convidados, com direito à voz;
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III - Observadores;
IV - Visitantes;
V - Autoridades;
VI - Expositores;
VII - Equipe de apoio e
VIII - Imprensa.

Parágrafo único - Todos os delegados com direito a voz e voto presentes à
CONFETEC deverão reconhecer a precedência das questões de âmbito nacional e
atuar sobre elas, em caráter avaliador, formulador e propositivo.

CAPÍTULO V
Das Inscrições

Art. 7º. As inscrições dos participantes serão realizadas da seguinte forma:
I - Delegados natos: serão inscritos pela Comissão Executiva da CONFETEC;
II - Delegados eleitos: serão inscritos pelo Gestor de Educação Profissional e
Tecnológica de cada Estado;
III - Convidados: serão inscritos pela Comissão Executiva da CONFETEC;
IV - Observadores: farão sua própria inscrição através do sítio www.mec.gov.br;
V - Visitantes: farão sua própria inscrição através do sítio www.mec.gov.br;
VI - Autoridades: serão inscritas pela Comissão Executiva da CONFETEC;
VII - Expositores:

a) dos estandes dos Estados: serão inscritos pelo Gestor de Educação
Profissional e Tecnológica de cada Estado.

b) dos estandes da rede federal de Educação Profissional e Tecnológica:
serão inscritos pela Comissão Executiva da CONFETEC e

c) dos estandes dos Serviços Nacionais de Aprendizagem Profissional:
serão inscritos pela Comissão Executiva da CONFETEC;
VIII - Equipe de apoio: será inscrita pela Comissão Executiva Nacional e
IX - Imprensa:  inscrever-se-á no local.
 
§ 1º - É de responsabilidade da Comissão Organizadora Estadual acompanhar
a substituição dos respectivos suplentes de delegados de seu Estado, caso
tenha elegido essa categoria na Conferência Estadual.
§ 2º - É de responsabilidade das entidades nacionais acompanhar a substitui-
ção dos delegados natos por suplentes em seu âmbito de representação.

CAPÍTULO VI
Do Credenciamento

Art. 8º. O credenciamento de todos os participantes só será realizado medi-
ante apresentação de documento de identificação oficial, prioritariamente o Cadas-
tro de Pessoa Física – CPF.

Art. 9º. O credenciamento dos delegados eleitos ou natos será realizado no
dia 05 de novembro de 2006, das 12 às 18 horas, e no dia 06, das 8h às 12 horas.

Art. 10º. O credenciamento dos demais participantes poderá ser feito duran-
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te todo o período da realização da Conferência nos terminais instalados no Setor de
Credenciamento do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, neste caso das 8h
às 18 horas.

Art. 11. Os delegados credenciados nos termos deste capítulo serão distribu-
ídos aleatoriamente em três Grupos de Trabalho, no ato do credenciamento, man-
tendo-se a proporcionalidade por segmento.

CAPÍTULO VII
Dos Eixos Temáticos

Art. 12. Nos termos do Regimento da Conferência Nacional de Educação Pro-
fissional e Tecnológica, em seu art. 11, a CONFETEC tem como tema central “Edu-
cação profissional como estratégia para o desenvolvimento e a inclusão social” e
deverá ser orientada pelas discussões acerca dos seguintes Eixos Temáticos:

I - Eixo Temático I – Papel da Educação Profissional e Tecnológica no desen-
volvimento nacional e nas políticas de inclusão social;
II - Eixo Temático II – Financiamento da Educação Profissional e Tecnológica:

a) Manutenção e
b) Expansão;

III - Eixo Temático III – Organização institucional e papel das instâncias de
governo e da sociedade civil;
IV - Eixo Temático IV – Estratégias operacionais de desenvolvimento da Edu-
cação Profissional e Tecnológica

a) Sistema de gestão,
b) Proposta pedagógica,
c) Educação a Distância – EAD e
d) Formação e valorização de profissionais;

V - Eixo Temático V – A relação da Educação Profissional e Tecnológica com a
universalização da Educação Básica – Ensino Médio integrado.

CAPÍTULO VIII
Das Plenárias

Seção I
Da Plenária de Abertura

Art. 13. A Plenária de Abertura será coordenada pelo Coordenador da Comis-
são Organizadora Nacional.

Art. 14. A Plenária de Abertura terá como finalidade aprovar Regimento e o
Regulamento da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, bem
como resolver casos omissos no Regimento encaminhados pela Comissão
Organizadora Nacional.

Parágrafo único – Com o objetivo de otimizar o tempo de aprovação do
Regulamento da CONFETEC, a Comissão Executiva desta Conferência disponibilizará
no sitio do MEC (www.mec.gov.br) com pelo menos quinze dias de antecedência,
a Proposta de Regulamento para discussão nos Estados. Durante a Plenária de
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Abertura, as considerações e propostas de alteração ao Regimento e ao Regula-
mento devem ser apresentadas pelo Gestor de Educação Profissional e Tecnológica
do Estado por escrito em formulários próprios elaborados pela Comissão Executiva
da CONFETEC e a eles enviados com antecedência.

Seção II
Das Plenárias Temáticas

Art 15. As Plenárias Temáticas têm por finalidade apresentar uma reflexão
sobre o Eixo Temático em discussão.

§ 1º - As Plenárias Temáticas serão formadas por todos os participantes da
CONFETEC.
§ 2º - Cada Plenária Temática será conduzida por uma mesa formada por um
coordenador, um painelista e três debatedores, todos indicados pela Comissão
Organizadora Nacional.

Art. 16. Cada painelista poderá enviar à Comissão Executiva da CONFETEC,
através do e-mail confetec@mec.gov.br, até 23 de outubro de 2006, um texto-
síntese de sua apresentação, com até 3 (três) laudas, para fazer parte do material
impresso a ser entregue aos delegados.

Art. 17. As Plenárias Temáticas terão a seguinte dinâmica:
I - Cada painelista disporá de 40 (quarenta) minutos para sua apresentação;
II - Após a apresentação, cada debatedor fará uma intervenção de até 15
minutos;
III - Durante o período dos debates, será facultado aos delegados e observa-
dores fazerem, por escrito em formulário próprio elaborado pela Comissão
Executiva da Confetec, perguntas ou considerações, pertinentes ao tema,
direcionadas ao painelista;
IV - Por fim, o painelista terá 20 minutos para considerações finais;
V - O Coordenador da Mesa terá as funções de conduzir as apresentações,
controlar o tempo do palestrante e dos debatedores, mediar o debate da ple-
nária, aglutinar as intervenções do público em blocos e repassar as questões
ou considerações para o palestrante, levando sempre em conta o tempo de
duração da plenária, que será de 1h 45 min (uma hora e quarenta e cinco
minutos).

Art. 18. As exposições e debates terão registros audiovisuais para posterior
tratamento, com vista a sua divulgação nos Anais da Conferência Nacional de Edu-
cação Profissional e Tecnológica e facilitar o trabalho da relatoria.

Seção III
Da Plenária Final

Art. 19. A Plenária Final terá como finalidade a votação das propostas apre-
sentadas pelos Grupos de Trabalho, que resultará no Relatório das Propostas da
CONFETEC, sendo que apenas os delegados participarão com direito a voto.  Os
demais membros da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
participarão apenas como ouvintes e, portanto, sem direito a voz e voto.



35

§ 1º - Para melhor condução dos trabalhos, a Comissão Organizadora Nacio-
nal destinará local específico de permanência para os delegados e para os
demais membros.
§ 2º - A mesa da Plenária Final será composta por um representante de cada
segmento participante, a saber: gestores, professores, trabalhadores em edu-
cação, alunos e demais segmentos, todos indicados pela Comissão Organizadora
Nacional a qual presidirá a Mesa.

Art. 20. A Mesa Coordenadora da Plenária Final assegurará aos delegados, pela
seqüência de inscrição, o direito à manifestação de “questão de ordem” sempre que
qualquer um dos dispositivos do Regulamento não estiver sendo observado.

§ 1° - Não serão permitidas manifestações de “questão de ordem” ou “de
esclarecimento” durante o regime de votação.
§ 2° - As “questões de encaminhamento” somente serão acatadas quando se
referirem à conduta do processo de votação feito pelo Coordenador da Mesa e
que não estejam previstas no Regulamento.

Art. 21. A votação do Relatório das propostas da CONFETEC será encaminha-
da na forma que se segue:

I - Proceder-se-á a distribuição do relatório dos Grupos de Trabalho para leitura;
II - O coordenador da Mesa lerá uma a uma as propostas aprovadas nos
Grupos de Trabalho que obtiveram a aprovação de, no mínimo, 1/3 da totali-
dade dos Delegados presentes nos Grupos de Trabalho;
III - Não será admitida a apresentação de novos destaques ou novas propos-
tas às constantes no Relatório dos Grupos de Trabalho, que será votado na
Plenária Final;
IV - Não será concedido tempo para defesa de propostas;
V - Será concedido tempo para esclarecimento de propostas, quando a reda-
ção não estiver clara;
VI - As propostas do Relatório dos Grupos de Trabalho serão colocadas em
votação e serão aprovadas por maioria simples dos Delegados credenciados
presentes na Plenária Final;
VII - Somente será feita a contagem de votos quando a mesa coordenadora
não puder avaliar o resultado por contraste ou quando não houver acordo
sobre o resultado da votação;
VIII - Havendo mais de duas propostas em votação, será realizado segundo
turno com as duas propostas mais votadas, caso nenhuma delas tiver obtido
mais de 50% de votos.

Art. 22. Concluídas as apreciações das Propostas, serão lidas e votadas as
propostas de Moções que porventura tenham sido apresentadas, na forma do cap.
X deste Regulamento, após o que será encerrada a sessão da Plenária Final da
CONFETEC.

CAPÍTULO IX
Dos Grupos de Trabalho

Art. 23. Os Grupos de Trabalho terão como finalidade discutir o Documento
Referência (Documento Base, acrescido do documento consolidado com as Propostas
aprovadas nas Conferências ou Etapas Estaduais), subsidiados pelas exposições fei-
tas nas plenárias temáticas e, se julgarem necessário, apresentar novas propostas.
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Art. 24. Participarão dos Grupos de Trabalho:
I - Delegados com direito a voz e voto, distribuídos conforme art. 11;
II - Convidados com direito a voz.

§1° - Aos delegados não será permitida a troca de Grupo de Trabalho.
§2° - Os participantes dos Grupos deverão tratar das questões nacionais e
atuar sobre elas, em caráter avaliador, formulador e propositivo, bem como,
sobre as políticas educacionais de modo integrador e transversal.

Art. 25. A Mesa Coordenadora de cada Grupo de Trabalho, indicada pela Co-
missão Organizadora Nacional, será composta por:

I - Um Coordenador, que terá a função de dirigir os trabalhos;
II - Um Facilitador, que terá a função de observar e propor alternativas para
otimizar os trabalhos e
III -Um Relator e um Sub-relator, que receberão as propostas e farão seu
registro no relatório do Grupo de Trabalho.

Parágrafo único - No sentido de agilizar os trabalhos, cada relator deverá,
ao final de cada dia de trabalho, entregar à Comissão de Relatoria, as propostas
votadas em cada grupo.

Art. 26. A discussão dos Eixos Temáticos da CONFETEC nos Grupos de Traba-
lho dar-se-á da seguinte forma:

I - A Mesa Coordenadora deverá se certificar de que todos os delegados rece-
beram o Documento Referência, com o conjunto de propostas para debate;
II - Em seguida, a Coordenação do Grupo de Trabalho efetuará a leitura da
parte relativa ao Eixo Temático em questão do Documento Referência;
III - Durante a leitura do Documento Referência, a Mesa Coordenadora con-
sultará a Plenária quanto à existência de destaques ao texto:

a) Quando houver destaques, estes deverão ser entregues ao relator da
Mesa Coordenadora por escrito em formulário próprio, elaborado pela Comis-
são Executiva da CONFETEC, constante dos documentos a serem recebidos
pelos delegados quando do credenciamento e

b) Os destaques deverão contemplar supressão total ou parcial,
modificação(ões) ou adendo(s) pertinente(s) ao tema e/ou à correção lingüís-
tica;
IV - Ao final da apreciação de cada Eixo Temático do Documento Referência,
a Mesa Coordenadora consultará a plenária sobre a apresentação de propos-
tas não contempladas.

Art.27. Quando da apresentação de novas propostas à Mesa Coordenadora,
esta deverá:

I - Buscar consenso entre as propostas apresentadas e
II - Encaminhar para votação as propostas que não obtiveram consenso.

Art.28. Para que uma proposta seja aprovada e levada para apreciação da
Plenária Final, ela deverá obter pelo menos 1/3 (um terço) dos votos dos Delega-
dos que estiverem compondo os Grupos de Trabalho.

§ 1º - Quando da votação de propostas, caso os delegados participantes  dos
Grupos de Trabalho não se sintam devidamente esclarecidos para votação e
assim o deliberem,  será permitida uma defesa a favor e um contra  de no
máximo 3 minutos cada, e não será permitida, em qualquer hipótese, réplica.
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§ 2º - A Mesa Coordenadora do Grupo de Trabalho assegurará aos Delegados
o direito à manifestação, pela ordem, sempre que qualquer um dos dispositi-
vos deste Regulamento não estiver sendo observado.
§ 3º - Não serão permitidas manifestações, “questões de ordem” ou “de es-
clarecimentos” durante o regime de votação.
§ 4º - As “questões de encaminhamento” somente serão acatadas quando se
referirem à conduta do processo de votação feita pelo Coordenador da Mesa e
que não estejam previstas neste Regulamento.

CAPÍTULO X
Da Sessão de Moções

Art. 29. A Sessão de Moções tem por finalidade receber as propostas de
moções que não estejam contempladas no Documento Referência, ou que expres-
sem os pontos de vistas de assuntos diferentes.

§ 1° - Toda proposta de moção deve ser necessariamente de âmbito ou de
repercussão nacional.
§ 2° - Somente os delegados poderão encaminhar proposta de moção.
§ 3° - A proposta de moção deverá ser feita no Formulário para proposta de
Moção, elaborado pela Comissão Executiva da CONFETEC, e entregue até o
dia 07 de novembro de 2006, digitada em no máximo 1 (uma) lauda, fonte
12, espaço simples, na Sala da Secretária.
§ 4° - Cada proposta de moção deverá ser assinada por, pelo menos, 10%
(dez por cento) dos delegados da CONFETEC.

Art. 30. A Coordenação de Relatoria organizará as propostas de moções rece-
bidas, classificando-as e agrupando-as por tema, dando ciência aos propositores
para que organizem a apresentação na Plenária Final, facilitando, assim, o anda-
mento dos trabalhos.

Art. 31. Encerrada a fase de apreciação das propostas presentes no Relatório
Final das Propostas da CONFETEC, o Coordenador da Plenária Final fará a leitura
das propostas de moções por tema e submeterá sua aprovação à plenária.

Art. 32. A aprovação das propostas de moções será por maioria simples dos
Delegados credenciados e presentes.

CAPÍTULO XI
Da Mostra de Educação Profissional e Tecnológica

Art.33. A Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica comporá a
CONFETEC, caracterizando-se como um espaço para apresentação de instituições
públicas e privadas convidadas que ofertam Educação Profissional e Tecnológica, e
acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Norte, 1º Pavimento,
na área de apoio norte – exposições e feiras.

Art.34. A Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica tem por
objetivo dar oportunidade às instituições participantes de divulgarem as atividades
educacionais de ensino, os projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico,
de extensão, desenvolvidos isoladamente ou em parceria com outras instituições,
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assim como tecnologias e serviços ofertados à comunidade.
Art.35. Poderão inscrever-se para participar da Mostra Nacional de Educação

Profissional e Tecnológica até 20 de outubro de 2006, todas as instituições públicas
e privadas convidadas que ofertam Educação Profissional e Tecnológica. São elas:

I - Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica:
a) os Centros Federais de Educação Tecnológica,
b) a Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
c) as Escolas Agrotécnicas Federais,
d) as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades e
e) a Escola Técnica Federal de Palmas;

II - Instituições de ensino que ofertam Educação Profissional e Tecnológica
nos Estados:

a) secretarias de Educação e Ciência e Tecnologia dos Estados,
b) institutos e/ou autarquias estaduais/municipais,
c) escolas Estaduais e Privadas e
d) outras organizações sediadas no Estado;

III - Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistemas “S”), sendo eles:
a) SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / SESI – Servi-

ço Social da Indústria,
b) SENAC - Serviço Social do Comércio / SESC – Serviço Social do Co-

mércio,
c) SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte / SEST -

Serviço Social do Transporte,
d) SENAR - Serviço nacional de Aprendizagem Rural e
e) SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas;

IV - Instituições do Governo Federal que ofertam Educação Profissional e
Tecnológica.

Art. 36. Cada estande estará sob a coordenação de um representante de
cada instituição a ser indicado:

I - Pela rede federal: os Diretores-gerais das escolas listadas no art. 5, I;
II - Pela rede estadual: os Gestores estaduais de Educação Profissional e
Tecnológica de cada Estado;
III - Pelo sistema privado (Sistemas “S”): os Gestores indicados através de
ofício do Diretor-Presidente das instituições listadas no art. 37, III e
IV - Pelas Instituições do Governo Federal: pelo representante maior de cada
instituição.

Art. 37. Cada estande terá as seguintes especificações:
I - Medirá 6m2 (seis metros quadrados), dotado de: dois pontos de energia
220V (duzentos e vinte Voltes), 01 (um) balcão, banquetas e prateleiras, totem
de identificação;
II - Cada instituição fará inscrição, junto à Comissão Executiva da CONFETEC,
para utilização dos estandes até o dia 20 de outubro de 2006;
III - O não atendimento ao item anterior tornará disponíveis os estandes não
inscritos, ficando a critério da comissão organizadora sua redistribuição para
outras atividades e/ou instituições e
IV - Todas as despesas com materiais e equipamentos de apresentação são
de inteira responsabilidade das instituições participantes.
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Art. 38. Caberá à instituição expositora participante da Mostra:
I - Efetuar a inscrição para utilização do espaço, através da Ficha de Inscrição
- Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, Anexo I, preen-
chendo todos os campos pedidos;
II - Designar um coordenador;
III - Inscrever, no máximo, 05 (cinco) expositores, sendo um deles o coorde-
nador;
IV - Apresentar projetos de Educação Profissional e Tecnológica que evidenci-
em a natureza dos trabalhos, seus autores e outras particularidades que jul-
gar necessárias;
V - Organizar, articular e realizar as atividades no estande de acordo com o
proposto na Ficha de Inscrição - Mostra Nacional de Educação Profissional e
Tecnológica e aprovada pela Comissão Executiva da CONFETEC no ato de
confirmação da inscrição;
V - Responsabilizar-se pelas despesas com materiais e equipamentos de apre-
sentação, locomoção e manutenção dos objetos para a Mostra;
VI - Responsabilizar-se por organizar os objetos e equipamentos trazidos para
a Mostra no estande entre as 9 horas e as 16 horas do dia 05 de novembro de
2006 e
VII - Responsabilizar-se pela desmontagem de equipamentos e outros recur-
sos das 16 às 19 horas do dia 08 de novembro de 2006.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do prazo de organização do
estande, a instituição não terá o direito de fazê-lo posteriormente. Em caso de
descumprimento do prazo de retirada do material do estande, a instituição exposi-
tora arcará com a multa contratual prevista na Portaria Nº35 de 11 de outubro de
2005, Capitulo V, Obrigações das Partes, da Secretaria de Estado de Turismo do
Distrito Federal, disponível no sítio http://www.setur.df.gov.br/, Convenções Ulysses
Guimarães, Regulamento CCUG.”

Art. 39. Caberá à Comissão Executiva da CONFETEC;
I - Receber a Ficha de Inscrição - Mostra Nacional de Educação Profissional e
Tecnológica até 20 de outubro de 2006;
II - Avaliar e aprovar a proposta de utilização do estande contida na Ficha de
Inscrição - Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica;
III - Confirmar a aceitação da proposta até o dia 25 de outubro de 2006;
IV - Disponibilizar espaço físico, de acordo com o previsto no art. 39 e
V - Contratar empresa para a montagem e a desmontagem das divisórias e
demais constituintes do estande;
VI - Divulgar a Mostra Nacional de  Educação Profissional e Tecnológica.

Art. 40. Não serão permitidos no projeto e ou local de exposição:
I - Partes humanas e de animais ou fluídos do corpo (por exemplo: sangue e
urina);
II - Veneno, drogas, ou outras substâncias cujo uso é controlado pela Polícia
Federal, substâncias e materiais perigosos (por exemplo: armas de fogo, ar-
mas brancas, munições...);
III - Gelo seco ou outro tipo de sólido sublimado (sólidos que se transformam
em gás sem passar pelo estado líquido);
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IV - Materiais cortantes ou que possam provocar ferimento;
V - Fogo ou materiais altamente inflamáveis;
VI - Baterias com células expostas e
VII - Qualquer aparato considerado não seguro pela Comissão Organizadora
(por exemplo, válvulas grandes ou dispositivos geradores de raios perigosos,
tanques vazios que previamente continham líquidos ou gases combustíveis,
tanques pressurizados, etc...).

Art. 41. Além  das especificações contidas no art. 40, o participante  da Mos-
tra deverá respeitar as normas de utilização do Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, prevista na Portaria Nº35 de 11 de outubro de 2005, Capitulo V, Obri-
gações das Partes, da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, disponí-
vel no sítio http://www.setur.df.gov.br/, Convenções Ulysses Guimarães, Regula-
mento CCUG.

Art. 42. A utilização do estande deverá corresponder, rigorosamente, ao de-
finido na proposta aprovada pela Comissão Executiva da CONFETEC.

CAPITULO XII
Do Espaço Nilo Peçanha

Art. 43. O Espaço Nilo Peçanha comporá a CONFETEC, com o objetivo de
garantir, prioritariamente, espaço para as comunicações, divulgações de projetos,
programas e ações das instituições participantes da CONFETEC, que sejam perti-
nentes à Educação Profissional e Tecnológica.

Art. 44. O Espaço Nilo Peçanha será formado por sete salas, com capacidade
de até 200 pessoas cada, para a realização de até 70 (setenta) atividades, distribu-
ídas da seguinte forma:

I - 21 (vinte e uma) atividades com duração de 50 (cinqüenta) minutos, para
o público em geral, no início da manhã;
II - 14 (quatorze) atividades com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos,
para o público em geral, no fim da tarde e
III - 35 (vinte e cinco) atividades com duração de 1h 15min (uma hora e
quinze minutos), para os participantes não-delegados, pois acontecerão si-
multaneamente às atividades realizadas nos Grupos de Trabalho nos quais
estarão os delegados.

Art. 45. Cada entidade/instituição consorciada  ou isoladamente poderá ins-
crever-se como proponente de trabalhos para ocupação do Espaço Nilo Peçanha,
através do preenchimento da Ficha de Inscrição - Espaço Nilo Peçanha, Anexo II
deste Regulamento, até o prazo de 29 de setembro de 2006, através do e-mail
confetec@mec.gov.br .

Parágrafo único – A Comissão Executiva da CONFETEC não efetuará inscri-
ções individuais de delegados para o Espaço Nilo Peçanha.

Art. 46. Caberá a entidade proponente da atividade:
I - Efetuar a inscrição da atividade, identificando o coordenador e os demais
componentes;
II - Organizar, articular e realizar as atividades, de acordo com o descrito na
Ficha de Inscrição - Espaço Nilo Peçanha enviada à Comissão Executiva da
CONFETEC;
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III - Responsabilizar-se por todas as despesas do evento proposto e
IV - Responsabilizar-se pela montagem e desmontagem de equipamentos e
outros recursos necessários à realização da atividade, até 20 minutos após
essa atividade.

Art. 47. Caberá à Comissão Executiva da CONFETEC:
I - Receber a inscrição na forma e prazo previstos no art. 45 deste Regula-
mento;
II - Selecionar e avaliar as atividades propostas, de acordo com a pertinência
e relevância em relação às políticas públicas de Educação Profissional e
Tecnológica;
III - Disponibilizar espaço físico, equipado com computador (com leitor e
gravador de CD-ROM e entrada USB para Pen Drive); acesso à Internet; pro-
jetor multimídia; telão; sistema de som; microfone de mesa, sem fio e de
pedestal; pontos de eletricidade mesa e cadeiras para os participantes e
IV - Divulgar, em Programação Especial, as atividades, identificando o local,
horário, instituição(ões) proponente(s), título da atividade e responsável(éis).

Art. 48. Além  das especificações contidas no art. 46, o proponente de ativi-
dade para o Espaço Nilo Peçanha deverá respeitar as normas de utilização do Cen-
tro de Convenções Ulysses Guimarães, prevista na Portaria Nº35 de 11 de outubro
de 2005, Capitulo V, Obrigações das Partes, da Secretaria de Estado de Turismo do
Distrito Federal, disponível no sítio http://www.setur.df.gov.br/, Convenções Ulysses
Guimarães, Regulamento CCUG.
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CAPÍTULO XIII
Da Relatoria e da Elaboração do Relatório Final

Art. 49. A Relatoria será feita por uma empresa a ser contratada pelo Minis-
tério da Educação.

Art. 50. A Empresa contratada deverá:
I - Sistematizar as propostas enviadas pelos Estados (Documento Referên-
cia);
II - Transcrever as Plenárias Temáticas;
III - Transcrever e sistematizar as propostas durante os debates nos Grupos
de Trabalho;
IV - Apresentar o resultado do trabalho à Comissão Organizadora Nacional;
V - Fazer algum reajuste, se assim a Comissão Organizadora Nacional julgar
necessário e
VI - Transcrever e sintetizar as avaliações feitas pela Comissão Organizadora
Nacional na reunião de avaliação do evento.

Art. 51. O resultado final do trabalho da Relatoria será analisado e aprovado
pela Comissão Organizadora Nacional, definida pela Portaria Ministerial nº 1506, de
31 de agosto de 2006.

Art. 52. O conjunto de produtos que deverá ser feito pela Relatoria, relacio-
nados no art. 50 deste Regimento, deverá constar nos Anais da CONFETEC.

CAPÍTULO XIV
Disposições Gerais e Comuns

Art. 53. Serão conferidos certificados de participação na CONFETEC às se-
guintes categorias:

I - Delegado;
II - Convidado;
III - Observador;
IV - Expositor;
V - Expositor-Coordenador.

Art. 54. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comis-
são Organizadora Nacional.
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FICHA DE INSCRIÇÃO (modelo)
MOSTRA NACIONAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUIÇÃO – CATEGORIA (marcar um x)

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
REDE ESTADUAL QUE OFERTA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
MINISTÉRIO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE (nome completo por extenso)

CNPJ

ENDEREÇO

UF CIDADE CEP

DDD TELEFONE E-MAIL DA DIREÇÃO/PRESIDÊNCIA

1 - COORDENADOR(A) (nome completo por extenso)

NOME PARA O CRACHÁ CARGO/FUNÇÃO

CPF RG ÓRGÃO EMISSOR/UF

DDD TELEFONE DDD CELULAR DDD RESIDENCIAL

E-MAIL INSTITUCIONAL E-MAIL PESSOAL

1 - EXPOSITOR(A) (nome completo por extenso)

NOME PARA O CRACHÁ

CPF RG ÓRGÃO EMISSOR/UF

E-MAIL INSTITUCIONAL E-MAIL PESSOAL

DDD TELEFONE DDD CELULAR DDD RESIDENCIAL

Anexo I
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PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO ESTANDE
 Mostra Nacional de Educação Profissional e Tecnológica

DESCRIÇÃO SUCINTA DO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE EXPOR

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM TRAZIDOS

ATENÇÃO: O envio da proposta de utilização do estande implica necessariamente
no conhecimento e assunção do que está dito na Proposta de Regulamento da
CONFETEC, CAPÍTULO XI, DA MOSTRA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TECNOLÓGICA.
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FICHA DE INSCRIÇÃO (modelo)

ESPAÇO NILO PEÇANHA

INSTITUIÇÃO PROPONENTE (nome completo por extenso)

CNPJ

ENDEREÇO

UF CIDADE CEP

DDD TELEFONE E-MAIL DA DIREÇÃO/PRESIDÊNCIA

ISNTITUIÇÕES CONSORCIADAS NESSA ATIVIDADE

INSTITUIÇÃO CONSORCIADA (nome completo por extenso)

CNPJ

ENDEREÇO

UF CIDADE CEP

DDD TELEFONE E-MAIL DA DIREÇÃO/PRESIDÊNCIA

PARTICIPANTES PROPONENTES

1 - COORDENADOR(A) (nome completo por extenso)

NOME PARA O CRACHÁ CARGO/FUNÇÃO

CPF RG ÓRGÃO EMISSOR/UF

DDD TELEFONE DDD CELULAR DDD RESIDENCIAL

E-MAIL INSTITUCIONAL E-MAIL PESSOAL

TÍTULO DA ATIVIDADE PROPOSTA

Anexo II
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DESCRIÇÃO SUCINTA DA ATIVIDADE PROPOSTA

Objetivos/conteúdos

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM TRAZIDOS

OPÇÃO DE TEMPO PARA A ATIVIDADE (Marcar um x)

 45 minutos                          50 minutos                          1 hora

Observação:
A capacidade máxima das salas moduláveis onde acontecerão as atividades do
Espaço Nilo Peçanha é de 200 pessoas e a entrada será livre.

EXISTE RESTRIÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE PARTICIPANTES? (Marcar um x)

        SIM                                     NÃO

EM CASO POSITIVO, FAVOR JUSTIFICAR 

ATENÇÃO: O envio da proposta de utilização do Espaço implica necessaria-
mente no conhecimento e assunção do que está dito na Proposta de Regulamento
da CONFETEC, CAPÍTULO XII, DO ESPAÇO NILO PEÇANHA.
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Documento Base e
Propostas das

Conferências Estaduais
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ASecretaria de Educação Profissional e Tecnológica apresenta este texto
como referência às discussões que ocorrerão na Conferência Nacional
 de Educação Profissional e Tecnológica: Educação Profissional como

estratégia para o desenvolvimento e a inclusão social.
A Conferência está sendo organizada pela Secretaria de Educação Profissional

e Tecnológica - SETEC - do Ministério da Educação, pelo Fórum de Gestores Estadu-
ais de Educação Profissional e pelos Conselhos de Dirigentes dos Centros Federais
de Educação Tecnológica, das Escolas Agrotécnicas e das Escolas Vinculas às Uni-
versidades Federais.

Esta Conferência Nacional tem como objetivo principal definir diretrizes para
uma nova política nacional de educação profissional e tecnológica, através do diálo-
go entre os diversos atores.

Outros objetivos que deverão ser contemplados são:
 Discutir o papel da Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvimento

nacional e nas políticas de inclusão social, observando as realidades regionais;
 Discutir sobre a atuação da Educação Profissional e Tecnológica na melhoria

da competitividade do país na economia global;
 Propor mecanismos permanentes de financiamento visando à manutenção e

expansão da Educação Profissional e Tecnológica;
 Analisar e discutir o pacto federativo e o papel das instâncias governamen-

tais e não governamentais na organização institucional da Educação Profissional e
Tecnológica e

 Propor estratégias operacionais para a Educação Profissional e Tecnológica,
quanto ao sistema de gestão, à proposta pedagógica, à Educação a Distância, à
formação e à valorização dos trabalhadores da Educação Profissional e Tecnológica.

Instituir a realização periódica da Conferência Nacional de Educação Profissio-
nal e Tecnológica.
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Eixos Temáticos
Apresentam-se a seguir os temas e as

propostas que irão centrar as discussões
das diretrizes políticas para a educação pro-

fissional e tecnológica, na Conferência Nacio-
nal de Educação Profissional e Tecnológica.



52



53

A Conferência discutirá cinco Eixos Temáticos:
1- O papel da Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvimen-

to nacional e nas políticas de inclusão social
Esse eixo diz respeito a uma questão central para as instituições de educação

que atuam com educação profissional e tecnológica. O entendimento de que a for-
mação profissional, tanto técnica quanto tecnológica, contribui efetivamente para
que o país possa ter uma população que, ao optar por uma formação profissional
ainda na fase de estudos da educação básica, venha a contribuir para o desenvolvi-
mento e aproveitamento das tecnologias mais avançadas e também da pesquisa em
áreas de inovação, sedimentando políticas de inclusão e desenvolvimento humano.

2- Financiamento: manutenção e expansão
O segundo eixo se reporta a uma condição indispensável para a educação

profissional: a forma de sua sustentabilidade. Os recursos necessários para uma
eficiente gestão escolar, implicando desde profissionais devidamente habilitados e
capacitados, a uma estrutura física bem instalada, bibliotecas com acervos siste-
maticamente atualizados, laboratórios e oficinas em constante atualização. Para
tanto, o Estado brasileiro precisa destinar recursos de forma permanente, exigin-
do-se assim, um a criação de FUNDO para a Educação Profissional e Tecnológica.

3- Organização institucional e papel das instâncias de governo e da
sociedade

Este terceiro eixo diz respeito a uma demanda que a Educação Profissional e
Tecnológica coloca como relevante: a articulação entre as instituições ofertantes de
Educação Profissional e Tecnológica e as instituições e organizações ligadas ao mundo
do trabalho, ao setor produtivo e às organizações de trabalhadores e empregadores.

Faz-se necessário estabelecer uma relação profícua entre as instâncias tendo
como princípio a educação para o exercício da cidadania, os conhecimentos cientí-
ficos e tecnológicos para o desempenho profissional e a contribuição no desenvol-
vimento da nação, de forma soberana e em colaboração para a construção de uma
sociedade eqüânime.

4- Estratégias Operacionais de Desenvolvimento da Educação Profis-
sional e Tecnológica: sistema de gestão, proposta pedagógica, educação a
distância e formação e valorização dos profissionais da educação profissi-
onal e tecnológica

O desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica necessita de estra-
tégias operacionais voltadas à oferta de uma educação adequada às novas
tecnologias, com profissionais qualificados, dentro de um espaço que prime pelos
princípios da democracia, com clareza de seu projeto pedagógico e em adequação
permanente às transformações do mundo do trabalho.

5- A Relação da Educação Profissional e Tecnológica e a universalização
de Educação Básica

Esse eixo temático é estruturante da política de universalização da educação
básica, ao defender a concepção de uma educação integral do cidadão, resgata-se
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a identidade primordial da segunda etapa da educação básica (Ensino Médio). É
compreendendo essa educação integral como fundante na construção de projetos
curriculares, que se conjuga a intrínseca inter-relação entre conhecimentos cientí-
ficos, técnicos e tecnológicos.

As propostas aqui apresentadas foram elaboradas a partir do movimento ini-
ciado em 2003, quando foi realizado o Seminário Nacional de Educação Profissional
e Tecnológica, e que em 2004, promoveu encontros nacionais e lançou o documen-
to “Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica”.
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NOTA DA RELATORIA

Sistematização das Propostas
Para a inclusão em um único documento a ser utilizado como subsídio para a

Conferência Nacional a relatoria dos trabalhos da CONFETEC, utilizou-se da seguin-
te metodologia para sistematização das propostas advindas das Conferências Esta-
duais de Educação Profissional e Tecnológica:

1) classificação das propostas, debatidas e aprovadas nos estados, como
aditivas, substitutivas, supressivas e novas, tendo como ponto de partida o
texto-base apresentado pela Comissão Organizadora Nacional
2) análise do conteúdo das propostas a fim de identificar analogias para agru-
pamento. Neste trabalho de análise dos conteúdos a fim de identificar analo-
gias, nuances e sobreposições de propostas teve a colaboração dos especia-
listas designados pelo Ministério da Educação.

Cabe informar que todo o material enviado pelos estados estará disponível
para consulta, em meio impresso, durante toda a conferência, podendo ser consul-
tado nas salas dos Grupos de Trabalho.

Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas - IIEP
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Eixo Temático I
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Papel da Educação Profissional e Tecnológica no
desenvolvimento nacional e nas políticas de inclusão social

O papel a ser desempenhado pela Educação Profissional e Tecnológica inserida
no contexto do trabalho e suas interfaces com o mundo produtivo e com a própria
sociedade, seja no local de trabalho, seja no de ensino em seus vários níveis e
formas, significa situar o trabalho em sua relação mais profunda com o saber do
trabalhador, como parte integrante do cotidiano dos cidadãos.

A experiência do trabalho faz criar e aprender. Trabalho e educação exprimem
elementos diferenciados, mas recorrentes de produção e de acumulação do conheci-
mento teórico-prático, necessários ao indivíduo no seu relacionamento com a natu-
reza, conforme seus interesses e necessidades, indispensáveis à formação de sua
cidadania plena. O potencial cognitivo e didático do trabalho depende de seu entorno
e das situações que o circunscrevem.  Portanto, torna-se necessário indicar novas
dimensões educacionais que situem o trabalho em sua relação mais profunda com o
saber do trabalhador, resgatando a experiência acumulada ao longo de sua existên-
cia e transformando-o em ator e sujeito dos processos produtivos.

Assim, é fundamental que a Educação Profissional e Tecnológica vincule-se a
um projeto de desenvolvimento econômico e social, com vistas a atender à diversi-
dade de situações da população brasileira (em especial das periferias das cidades e
do campo) contribuindo para a redução das desigualdades sociais. A Educação
Profissional e Tecnológica precisa incorporar a discussão da subjetividade e do tra-
balho, para que os saberes construídos pelos trabalhadores sejam valorizados e os
mesmos considerados como sujeitos criativos do trabalho.

Proposta original  1
Concretizar políticas públicas de inclusão social emanadas pelas diretrizes da

educação especial na educação básica. (AL, RO, BA, RN)

Emendas aditivas 1
1.1 ... com vistas a assegurar condições de acesso à aprendizagem na Educa-

ção Profissional e Tecnológica. (CE)
1.2. ... e profissional, de forma contextualizada, adequando o currículo da EP

às necessidades dos grupos sociais e dos sistemas produtivos, promovendo a
capacitação dos atores envolvidos no processo educacional.  (AC)

1.3. ... e Educação Profissional e Tecnológica. (AM)
1.4. Concretizar políticas públicas de inclusão social, emanadas pelas diretri-

zes da Educação Especial, através da adaptação de espaços físicos e a
capacitação de recursos humanos das escolas de Educação Básica e Edu-
cação Profissional. (ES)

1.5. Concretizar políticas públicas de inclusão social, inclusive as emanadas
das diretrizes da Educação Especial na Educação Básica, garantindo a promoção
das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos e o
encaminhamento para o trabalho, com a colaboração dos envolvidos na
Educação Especial do respectivo Sistema de Ensino. (MS)
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1.6. Concretizar políticas públicas de inclusão social emanadas pelas diretri-
zes das relações étnico-raciais e da Educação Especial na Educação Básica.
(PA)

1.7. Concretizar implantar e ampliar políticas públicas de inclusão social
emanadas pelas diretrizes da Educação Especial na Educação Básica. (PB, RO)

1.8. Concretizar políticas públicas de inclusão social emanadas pelas diretri-
zes da Educação Profissional e da Educação Especial na Educação Básica. (PE)

1.9. Ampliar a definição de políticas públicas de inclusão social emanadas
pelas diretrizes para a Educação Especial na Educação Básica em todas as modali-
dades, criando mecanismos que permitam suas efetivações plenas. (RR)

1.10. Definir e concretizar diretrizes nacionais de políticas públicas de
inclusão social emanadas pelas diretrizes da Educação Especial na Educação Bási-
ca, Profissional e Tecnológica. (SC)

1.11. Concretizar políticas públicas de inclusão social emanadas pelas diretri-
zes da Educação Profissional e Tecnológica em todos os níveis e modalida-
des de ensino. (PR)

1.12. Concretizar políticas públicas de inclusão social emanadas pelas diretri-
zes da Educação em todos níveis e modalidades. (SP, TO)

1.13. Concretizar políticas públicas de inclusão social e ações afirmativas
emanadas pelas diretrizes da Educação Especial na Educação Profissional e
Tecnológica em sua articulação com a Educação Básica e Superior. (RJ)

Emendas substitutivas – 1
1.1. Instituir programas de capacitação de professores de Educação Profissi-

onal e preparo de estruturas para atender demanda de portadores de necessidades
especiais e incluir os portadores de necessidades especiais nessa capacitação. (AP)

1.2. Concretizar políticas públicas para a construção de cidadania, ob-
servando as diretrizes da Educação Nacional em todos os níveis e modali-
dades, respeitando o contexto das diversidades loco – regionais. (MT)

1.3. Concretizar políticas públicas de inclusão social que assegurem aces-
so e permanência na oferta de todas as modalidades da EPT. (MG)

1.4. Expandir a educação profissional e tecnológica no desenvolvimento das
potencialidades individuais e coletivas. (PI)

1.5. Definir diretrizes nacionais de políticas de inclusão social para a Educação
Profissional. (RS)

1.6. Definir Diretrizes Nacionais de Política de Inclusão Social para a Educação
Profissional, atrelando-a aos níveis da Educação Escolar, assegurando ao trabalha-
dor maior grau de escolaridade. (SE)

Proposta original – 2
Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do Fórum

Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educação Profis-
sional e Tecnológica, ouvindo trabalhadores, representantes de empresas, institui-
ções públicas e privadas, organizações sindicais e não- governamentais. (AL, PB)

Emendas aditivas – 2
2.1. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade atra-

vés do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacio-
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nais de Educação Profissional e Tecnológica, ouvindo, efetivando e viabilizando
o ensino público de qualidade social, garantindo o desenvolvimento das ações pro-
postas pelos estudantes, trabalhadores, representantes de empresas, insti-
tuições públicas e privadas, organizações sindicais e não-governamentais,
abrangendo os fóruns de assistência social. (AC)

2.2. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade por inter-
médio do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais
de Educação Profissional e Tecnológica e de outros eventos, ouvindo trabalhado-
res, representantes de empresas, instituições públicas e privadas, organizações
sindicais e não- governamentais. (MS)

2.3. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educação
Profissional e Tecnológica, ouvindo trabalhadores, representantes de empresas,
instituições de ensino públicas e privadas, entidades de classes, organizações
sindicais, estudantis e não-governamentais. (AM)

2.4. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais, Estaduais
e Municipais de Educação Profissional e Tecnológica, ouvindo trabalhadores, re-
presentantes de empresas, instituições públicas e privadas, organizações sindicais
e não governamentais. (BA)

2.5. Fortalecer, em âmbito nacional, as relações com todos os segmentos
da sociedade, por meio de Fóruns e Seminários Nacionais de Educação
Profissional e Tecnológica. (MT)

2.6. ...sempre objetivando o interesse nacional. (MG)
2.7. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educação
Profissional e Tecnológica, articulando trabalhadores, representantes de empre-
sas públicas e privadas, representações estudantis, comunitárias, organi-
zações e centrais sindicais e não governamentais. (PA)

2.8. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, Fórum Nacional e Estaduais da
Educação Profissional, Seminários Nacionais e Estaduais de Educação Profissi-
onal e Tecnológica, com a participação efetiva do governo, dos trabalhado-
res, comunidade estudantil, representantes de empresas, instituições de
ensino públicas e privadas, organizações sindicais e não-governamentais,
com a finalidade de garantir políticas públicas. (PR)

2.9. Promover e fortalecer as relações com vários segmentos da sociedade
civil organizada tais como: sindicatos e associações de profissionais em
educação, grêmios estudantis, representação dos poderes políticos nos
níveis federal, estadual e municipal, representantes de empresas, institui-
ções públicas e privadas, associações e cooperativas, através de Fóruns e
Seminários Estaduais e Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica
em defesa da universalização e melhoria da qualidade do ensino e apren-
dizagem da escola pública e privada. (RR)

2.10. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através
de Fóruns e Seminários Municipal, Estadual e Nacional em Defesa da Escola
Pública de Educação Profissional e Tecnológica, com a participação de
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trabalhadores, representantes de empresas e entidades, instituições pú-
blicas e privadas, organizações sindicais e não-governamentais. (PI)

Emenda substitutiva – 2
2.1. Fortalecer as relações com vários segmentos da sociedade por meio de

estratégias que objetivem o acompanhamento das tendências do mundo
do trabalho, bem como a interlocução entre as diversas instâncias gover-
namentais, não governamentais, trabalhadores, representantes de empre-
sas, organizações sindicais e instituições públicas e privadas que envol-
vam o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. (RJ)

2.2. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade,
ouvindo trabalhadores, representantes de empresas, instituições públicas
e privadas, organizações sindicais e não-governamentais. (SC)

Proposta original – 3
Implementar programas de educação profissional integrado à educação de

jovens e adultos em todos os sistemas de ensino, tanto público como privado. (AL,
BA, ES, PA, PE, RN, RO, TO)

Emendas aditivas – 3
3.1. Implementar programas de educação profissional integrado à

educação de jovens e adultos de ensino fundamental e médio, em todos os
sistemas de ensino, tanto público com privado. Ampliar o PROJOVEM para o
ensino médio; utilizar a metodologia e benefícios do PROJOVEM no PROEJA. (AC)

3.2. Implementar programas de EPT articulada ao ensino médio, à edu-
cação especial e a educação de jovens e adultos, em todos os sistemas de ensino,
tanto público como privado. (MG)

3.3 Implementar programas de educação profissional integrados à educação
básica, inclusive de jovens e adultos em todos os sistemas de ensino, tanto públi-
co como privado. (PB)

3.4. Implementar programas de educação profissional nos níveis federal,
estadual e municipal, integrados à educação de jovens e adultos em todos os
sistemas de ensino, nas modalidades presencial e a distância, pautados em
diagnósticos sócio-econômico e cultural da realidade local e das populações
tradicionais. (RR)

3.5. Implementar programas de educação profissional focados nas neces-
sidades sociais e no desenvolvimento local e regional, também articulados
à educação de jovens e adultos, e que tenham como meta a ampliação de
oferta das vagas e da melhoria da qualidade na educação profissional e
tecnológica,  garantidas condições objetivas materiais, físicas e humanas,
que possibilitem a apropriação de conhecimentos básicos e tecnológicos
necessários à inserção dos sujeitos no mundo do trabalho. (SC)

3.6. Implementar programas de educação profissional integrado a educação
de jovens e adultos em todos os sistema de ensino, tanto público como privado,
em todos os níveis e modalidades. (SP)

3.7. Implementar programas de Educação Profissional e Tecnológica articu-
lados à Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos, em todos os sistemas
de ensino, tanto público como privado. (RJ)
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Emendas substitutivas – 3
3.1. Incentivar programas de educação profissional integrado à educação de

jovens e adultos nos sistemas de ensino, tanto público como privado. (AM)
3.2. Implementar ações de educação profissional integradas à educação de

jovens e adultos em todos os sistemas de ensino, tanto público como privado. (MT)
3.3. Implementar políticas públicas de Educação Profissional e

Tecnológica em todos os níveis e modalidades de ensino promovendo a
inclusão social. (PR)

Proposta original – 4
Realizar encontros regionais, estaduais e nacional para intercâmbio e elabora-

ção de propostas que viabilizem a implementação e ampliação do PROEJA. (AL, AM,
BA, ES, MS, PE, RN, RO, TO, PI)

Emendas aditivas – 4
4.1. Realizar encontros regionais, estaduais e nacional para intercâm-

bio e elaboração de propostas que viabilizem a implementação e amplia-
ção do PROEJA, integrando currículo de acordo com as especificidades de cada
estado. (AC)

4.2. Realizar encontros regionais, estaduais e nacional para intercâmbio e
elaboração de propostas que viabilizem a implementação e ampliação do Progra-
ma de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalida-
de de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. (MS)

4.3. Realizar encontros municipais regionais, estaduais e nacionais para in-
tercâmbio e elaboração de propostas que viabilizem a implementação e ampliação
do PROEJA. (MG)

4.4 Realizar encontros de caráter nacional, regionais, estaduais e munici-
pais, junto às instituições responsáveis pela educação profissional para
discussão, avaliação, revisão e elaboração de propostas que viabilizem a imple-
mentação e ampliação do PROEJA, respeitando-se as peculiaridades locais e
regionais. (PA)

4.5. Realizar encontros regionais, estaduais e nacional, para intercâmbio e
elaboração de propostas que viabilizem a implementação e ampliação da Educa-
ção Profissional e Tecnológica. (RJ)

4.6. Realizar encontros regionais, estaduais e nacional para intercâmbio e
definição de mecanismos que viabilizem a implementação e ampliação do
PROEJA em todos os sistemas de ensino público e em parceria com o setor
privado e terceiro setor. (RR)

4.7. Realizar encontros regionais, estaduais e nacional para intercâmbio e
elaboração de propostas que viabilizem a implementação e ampliação de expe-
riências que articulem a educação profissional à ampliação da
escolarização. (SC)

Proposta original – 5
Ampliar o número de vagas, no horário noturno, para reforçar o indicador de

atendimento social.  (AL, MG)
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Emendas aditivas – 5
5.1. Ampliar o número de vagas e novos cursos, nos três turnos e finais de

semana, para reforçar o indicador de atendimento social. (AC)
5.2. Ampliar expressivamente o número de vagas públicas em todos os

horários, especialmente no horário noturno, visando democratizar o aces-
so à EPT. (ES)

5.3. Democratizar a oferta da Educação Profissional e Tecnológica para
todos os segmentos da sociedade civil organizada. (AM)

5.4. Ampliar o número de vagas, no horário noturno, para reforçar o indicador
de atendimento social, oferecendo também horários alternativos, respeitan-
do as diversidades profissionais. (BA)

5.5. Ampliar o número de vagas no horário noturno com garantia da quali-
dade do ensino. (MT)

5.6. Ampliar o acesso, garantindo a permanência, em especial no horá-
rio noturno, à Educação Profissional e Tecnológica, assegurando todas as condições
necessárias para seu pleno funcionamento. (RJ)

5.7. Ampliar o número de vagas escolares de acordo com as
especificidades do público atendido, para reforçar o indicador da demanda
social. (PA)

5.8. Fortalecer a infra-estrutura existente nas instituições que ofere-
cem educação profissional, ampliando o número de vagas, inclusive no
horário noturno, para atender a demanda social. (PB)

5.9. Ampliar o número de vagas na Educação Profissional e Tecnológica,
no horário noturno, para atender a demanda social. (PI)

5.10. Ampliar o número de vagas no horário noturno, para atender a deman-
da existente na comunidade, reforçando o indicador de atendimento social. (RO)

5.11. Ampliar a oferta e o número de vagas em EPT, inclusive no horário
noturno e criar mecanismos que garantam a permanência na escola e o
sucesso do processo de aprendizagem. (RR)

5.12. Ampliar o número de vagas, no horário noturno, para reforçar o (indica-
dor) atendimento social e atender a questão da flexiblidade de horários. (SP)

5.13. Ampliar a oferta de vagas da EPT no horário noturno, para atender a
demanda de jovens e adultos trabalhadores. (SE, RS)

5.14. Ampliar o número de vagas, preferencialmente no horário noturno,
considerando um padrão de qualidade para reforçar o indicador de atendimen-
to social. (TO, PE)

5.15. Ampliar o número de vagas, nos turnos diurno e noturno, a partir de
Políticas de Expansão da Educação Profissional e Tecnológica que atenda
às necessidades e especificidades regionais, garantindo o acesso, a per-
manência e a progressão, para reforçar o indicador de inclusão social. (MS)
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Proposta original – 6
Democratizar a educação profissional e tecnológica para segmentos diferenci-

ados como os movimentos sociais , minorias, juventude, idosos, entre
outros.(Aprovada na íntegra nos estados. (AL, ES)

Emendas aditivas – 6
6.1. Democratizar a educação profissional e tecnológica para segmen-

tos diferenciados como os movimentos sociais, minorias, juventude, ido-
sos, jovens em conflitos com a lei, detentos do sistema carcerário entre outros,
ampliando o número de Centro e/ou vagas existentes, visando atender a demanda
para possibilitar a participar de diversos setores/segmentos, estabelecendo um
sistema de cotas para possibilitar uma participação mais diversificada. (AC)

6.2. Ampliar o acesso à EPT para segmentos diferenciados como os mo-
vimentos sociais, minorias, juventude, idosos e pessoas portadoras de neces-
sidades educacionais especiais, entre outros. (MG, RN, SP)

6.3. Reconhecer e possibilitar a educação profissional e tecnológica
para segmentos diferenciados como os movimentos sociais, quilombolas,
indígenas, ribeirinhas, juventude, idosos, mulheres, pessoas com defici-
ência, conduta típicas e altas habilidades/superdotação, população rural,
pescadores e outros segmentos não especificados. (PA)

6.4. Democratizar a educação profissional e tecnológica de forma a garantir
o acesso, a permanência e a terminalidade do aluno, contribuindo de for-
ma efetiva para o seu processo de inclusão social. (PR)

6.5. Democratizar a Educação Profissional e Tecnológica para segmentos dife-
renciados como os movimentos sociais, minorias, juventude, idosos, entre outros,
assegurando todas as condições necessárias para seu pleno funcionamen-
to. (RJ)

6.6. Democratizar a Educação Profissional e Tecnológica para segmentos dife-
renciados como os movimentos sociais, minorias, juventude, idosos, mulheres,
entre outros. (RO)

6.7. Democratizar a Educação Profissional e Tecnológica, criando condições
favoráveis para inserção dos segmentos como: os movimentos sociais, mino-
rias, juventude, idosos, pessoas com deficiência, entre outros. (TO)

6.8. Democratizar a oferta de educação profissional possibilitando acesso
aos cursos e programas de educação profissional e tecnológica para segmentos
diferenciados consoante com as suas necessidades em sintonia com políti-
cas públicas regionais de trabalho e renda. (SC)

Emendas substitutivas – 6
6.1. Democratizar a educação profissional e tecnológica para segmentos dife-

renciados como os movimentos sociais, (suprimiram “minorias”) juventude, ido-
sos, entre outros. (BA)

6.2. Democratizar a educação profissional e tecnológica para todos os seg-
mentos. (PB)

6.3. Democratizar a oferta de Educação Profissional possibilitando aces-
so aos cursos e programas (Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores/ EP
Técnica de Nível Médio/ EP Tecnológica de Graduação e Pós-graduação) para os
segmentos sociais  com maiores dificuldades socioeconômicas. (RS)
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6.4. Garantir o princípio da universalização, da equidade e continui-
dade, na efetivação das políticas de EPT, democratizando o acesso e per-
manência para os segmentos diferenciados como os movimentos sociais,
portadores de necessidades especiais, juventude, idosos, negros, índios e
demais minorias, de modo a assegurar a inclusão social. (RR)

6.5. Democratizar a oferta de Educação Profissional, possibilitando aces-
so aos cursos e programas (Formação Inicial e Continuada de Trabalhado-
res / EP Técnica de Nível Médio/ EP Tecnológica de Graduação e Pós-Gra-
duação) para os segmentos socialmente excluídos. (SE)

NOVAS PROPOSTAS

7. Envolver a participação dos movimentos sociais, grupos religiosos
e organizações de trabalhadores na gestão e execução de programas de
EP destinados a população em situação de exclusão social. (AC)

8. Promover estratégias adequadas para atuação da EP no atendimento
às famílias inseridas em programas de assistência social como o bolsa família
e o PETI. (AC)

9. Criar relações com as comunidades (pessoas não vinculadas a enti-
dades e outros órgãos), em defesa da escola pública e de seminários naci-
onais de educação profissional e tecnológica, considerando as demandas
locais apresentadas por essas pessoas. (AC)

10. Garantir que os currículos contemplem temas e questões relacio-
nados à valorização dos educandos como sujeitos criativos e participati-
vos no exercício da cidadania. (AC)

11. Integrar às propostas curriculares questões relacionadas às alternativas
de geração de trabalho e renda como empreendedorismo, cooperativismo e
associativismo. (AC)

12. Inserir Centros de Qualificação Profissional nas comunidades (AC)
13. Os processos seletivos sejam contextualizados com o curso a ser ofereci-

do. (AC)
14. Construir participativamente a política Estadual da Educação Profissional

com vistas ao desenvolvimento social. (AP)
15. Definir a posição da Educação Profissional no organograma da SEED para

efetivamente gerenciar a Educação Profissional, através da criação e estruturação
de uma Divisão ou Coordenação da Educação Profissional, que contemple uma
unidade de mobilização e de pesquisa de mercado e de egressos, unidade de apoio
a organização de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de cursos e uni-
dade de infra-estrutura. (AP)

16. Instituir programas de capacitação em gestão de Educação Profissional. (AP)
17. Estimular parcerias entre entidades que oferecem Educação Profissional a

fim de aumentar a oferta de cursos diversificados. (AP)
18. Capacitar os Centros Estaduais de Educação Profissional para assumir a

responsabilidade em efetivar a modalidade de ensino integrado nas escolas de
ensino médio regular ou EJA, dentro de suas respectivas áreas de atuação. (AP)

19. Desenvolver parcerias entre as Instituições que trabalham com a Educa-
ção   Profissional e Tecnológica e as Instituições que oferecem EJA. (AP)
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20. Incluir o sábado letivo como alternativo para viabilizar os cursos em regi-
me modular e em turnos e períodos atípicos. (AP)

21. Incluir terceira idade, gênero, raça e etnia nas políticas de inclusão. (AP)
22. Instituir programas de bolsas à Educação Profissional à alunos carentes;
23. Interiorização da Educação Profissional e Tecnológica. (AP)
24. Implementação de uma rede de comunicação entre as instituições que

trabalham com Educação Profissional e Tecnológica no Estado. (AP)
25. Fortalecer a Educação Profissional de nível técnico e tecnológico, através

de parcerias produtivas entre os diversos atores, obedecendo a sua capacidade
técnica. (AM)

26. Estabelecer programas de descentralização / expansão geográfica da Edu-
cação Profissional e Tecnológica, inclusive com unidades móveis de formação pro-
fissional e ou temporárias por instituições públicas e privadas. (AM)

27. Articular com as empresas do Pólo Industrial de Manaus estágios que
atendam aos três turnos de trabalho. (AM)

28. Concretizar políticas públicas de Educação Básica, Profissional e Tecnológica,
compreendendo-a como fomentadora dos processos de desenvolvimento humano,
fortalecendo suas relações com os vários segmentos da sociedade, a partir da
interação com representantes dos trabalhadores e empregadores, instituições pú-
blicas e privadas, governamentais e não governamentais, respeitando suas auto-
nomias e enfatizando os princípios de solidariedade e transformação social. (BA)

29.  Formular políticas de educação continuada para a população rural, com
base em propostas pedagógicas respeitando à sua realidade, considerando o mo-
delo da pedagogia da alternância. (BA)

30. Realizar estudos de viabilidade sócio-econômica e ambiental, antes de
abrir novas unidades de ensino em todas as modalidades. (BA)

31. Realizar diagnóstico da educação profissional e tecnológica no país, visan-
do a modernização do parque tecnológico, a disseminação de boas práticas de
modelos de gestão e a implantação da cultura de pesquisa e desenvolvimento. (BA)

32. Fortalecer e ampliar o Ensino Médio Integrado, inclusive com fomentos à
Educação a Distância (EAD), de forma a atender ao trabalhador. (CE)

33. Criar integração curricular entre Educação Básica e Educação Tecnológica
desde o 1º ano do Ensino Fundamental. (CE)

34. Desenvolver e fortalecer, no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica,
ações e/ou programas que incentivem o empreendedorismo social. (CE)

 35. Estabelecer políticas públicas de inclusão social, consoante às vocações
regionais, a partir da integração Educação Básica /Educação Profissional e
Tecnológica. (CE)

36. Formalizar a integração da rede de Educação Básica com as redes de
Educação Profissional pública e privada, intensificando a consolidação de parcerias
no desenvolvimento de ações de capacitação profissional. (CE)

37. Articular os diversos setores sociais e produtivos, tendo em vista o fo-
mento à oferta de Educação Profissional e Tecnológica. (CE)

38. Garantir ao trabalhador o acesso à Educação Profissional, inicial e conti-
nuada, atendendo às especificidades de sua ocupação. (CE)

39. Democratizar, irrestritamente, a Educação Profissional e Tecnológica para
todos os segmentos, sem que raça, cor, gênero, idade, deficiência, condição de
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presidiário ou egresso do sistema penal, entre outros grupos em vulnerabilidade
social lhes constituam impedimentos. (CE)

40. Realizar encontros em nível regional, estadual e nacional para intercâm-
bio e elaboração de propostas que viabilizem a implementação e a ampliação do
PROEJA. (CE)

41. Implementar Observatórios de Educação Profissional e Tecnológica que
possibilitem a participação ampla dos atores sociais envolvidos no processo. (CE)

42. Viabilizar políticas públicas que favoreçam a continuidade dos programas
e projetos para a Educação Profissional e Tecnológica, independentemente da polí-
tica partidária.(CE)

43. Desenvolver políticas de educação básica de qualidade para formação
profissional, inclusive às pessoas portadoras de deficiência, observando os princípi-
os da UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, acrescen-
tando-se aprender a empreender. (CE)

44. Ampliação do número de Centros de Educação Profissional. (DF)
45- Disponibilização de pólos de oferta de Cursos Básicos em outras unidades

de ensino. (DF)
46- Realização de pesquisas junto ao mercado de trabalho e à sociedade com

a finalidade de tabular suas reais necessidades como base para a criação e/ou
manutenção dos cursos a serem ofertados pela EPT. (DF)

47- Fortalecimento das relações de parcerias com intuito de ampliar e/ou pre-
servar a oferta de vagas destinadas aos alunos-estagiários provenientes da EPT. (DF)

48- Disponibilização de pessoal destinado ao acompanhamento do aluno-es-
tagiário. (DF)

49- Formação continuada para os profissionais da EPT na área de Ensino
Especial destinada à implementação da inclusão de alunos com necessidades edu-
cacionais especiais. (DF; CE)

50- Aperfeiçoamento da legislação relativa à EPT. (DF)
51- Maior autonomia das escolas frente à urgência em se tomar certas deci-

sões que afetam a matriz curricular, a proposta pedagógica, entre outros. (DF)
52- Incentivo à formação de parceria entre escola e empresas, por meio de

incentivos fiscais a estas. (DF)
53- Cumprimento da lei que estabelece a oferta de estágio aos alunos da

Educação Profissional da Secretaria de Educação em Órgãos Públicos do Distrito
Federal. (DF)

54- Promoção de parceria entre a Secretaria de Educação e as demais Secre-
tarias com intuito de viabilizar políticas de inclusão social. (DF)

55- Incluir práticas que trabalhem valores sociais, éticos e morais, com a
finalidade de possibilitar uma formação global. (DF)

56- Incluir o ensino de música desde o Ensino Fundamental.  (DF)
57- Definir a oferta da EPT articulada às necessidades de desenvolvimento local

e regional, através do fortalecimento das relações dos vários segmentos sociais. (ES)
58. Valorizar e apoiar financeiramente as atuais redes de educação profissio-

nal, públicas e privadas, para que possam expandir suas atuações em relação ao
atendimento de demandas das classes sociais de menor poder aquisitivo, bem como
de alunos do ensino médio e de jovens e adultos oriundos de escolas públicas, por
meio de financiamentos e da concessão de bolsas de estudos para a educação
profissional técnica de nível médio. (GO)
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59. Implementar políticas educacionais que promovam e fomentem a qualifi-
cação profissional, ensino-pesquisa-extensão e inovação tecnológica com
sustentabilidade para o desenvolvimento socioeconômico do país. (MT)

60. Garantir o acesso e permanência do aluno trabalhador, em cursos de
educação profissional e tecnológica em horários flexíveis e ambientes pedagógicos
diversos, inclusive com a utilização da educação à distância. (MT)

61. Garantir a democratização da educação profissional e tecnológica para
todos, respeitando as diversidades. (MT)

62. Criar políticas públicas da educação profissional e tecnológica que con-
templem as diferentes realidades socioculturais, lingüísticas e econômicas dos po-
vos indígenas. (MT)

63.  Desenvolver uma política de empregabilidade, através de um eficiente
sistema nacional informativo do mercado de trabalho. (MT)

64. Aprimorar, de forma contínua e significativa, a qualidade da Edu-
cação Profissional e Tecnológica oferecida, para viabilizar a inserção no
mundo do trabalho. (MS)

65. Criar laboratórios de desenvolvimento pessoal nas escolas públicas e priva-
das como forma de mobilizar a inclusão social na EPT. (MG)

66. Criar mecanismos de acompanhamento à obrigatoriedade de cumprimen-
to no disposto do Decreto Nº. 5296/04 (propõe critérios de acessibilidade nos pré-
dios para PNEE’s). (PA)

67. Garantir que as propostas deliberadas se tornem políticas públicas de
Estado. (PA)

68. Promoção do acesso de alunos com necessidades educacionais especiais
de acordo com a especificidade do curso. (PA)

69.  Definir recursos para aquisição de equipamentos, adequação de espaços
físicos, produção de material didático e outros, bem como capacitação docente,
com vistas à promoção do acesso e da permanência de alunos com necessidades
educacionais, nos cursos de educação profissional e tecnológica. (PA)

70. Promover um projeto de expansão da EPT, pública, gratuita e de qualida-
de social requerida pela população de jovens e adultos do país. (PA)

71. Definir políticas públicas para a Educação Profissional e Tecnológica levan-
do em consideração a necessidade atual do domínio do conhecimento científico -
tecnológico e sócio-histórico na formação do educando. (PR)

72. Articular as políticas da educação profissional e tecnológica às políticas de
desenvolvimento sócio-econômico locais, regionais e nacional de geração de em-
prego, trabalho e renda. (PR)

73. Garantir o reconhecimento e regulamentação das profissões junto aos
órgãos competentes. (PR)

74. Reconhecer a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio como edu-
cação básica. (PR)

75.  Definir políticas públicas afirmativas para superar os programas desarti-
culados e descontínuos para a Educação Profissional e Tecnológica. (PR)

76. Implementar Políticas de oferta de Cursos de Educação Profissio-
nal e Tecnológica em horário integral visando atender os jovens em situa-
ção de risco. (PE)
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77.  Desenvolver e implementar políticas de inclusão de egressos dos
cursos de educação profissional e tecnológico no mercado de trabalho. (PE)

78. Garantir recursos para pesquisa e extensão da Educação Profissi-
onal em nível técnico. (PE)

79. Ampliar o número de Centros de Educação Profissional e
Tecnológica voltados para a formação dos jovens oriundos do campo. (PE)

80.  Criar programa de Educação para o Trabalho, integrado à Educa-
ção Básica nas suas diferentes modalidades de ensino, tanto no sistema
público quanto privado. (PE)

81. Desenvolver mecanismos para criação de uma Rede Estadual de Educa-
ção Profissional e Tecnológica. (PE)

82. Ampliar a oferta do ensino médio integrado. (PI)
83.  Dimensionar ações e adequar a oferta de educação profissional, de acor-

do com a identificação das vocações produtivas e do dinamismo das regiões
demográficas do estado. (PI)

84. Integrar as ações da educação profissional aos movimentos sociais atra-
vés dos vários projetos, nas diversas áreas produtivas, atendendo as atividades
culturais e demandas sociais. (PI)

85.  Elaborar políticas de educação profissional contextualizada para o ensino
rural, de jovens e adultos, bem como traçar estratégias que assegurem a perma-
nência do homem no campo, buscando o desenvolvimento sustentável. (PI)

86. Manter e expandir os cursos profissionalizantes em agropecuária seguin-
do a metodologia pedagógica da alternância. (PI)

87. Ampliar a estrutura da educação profissional além das 20 áreas de traba-
lho regularizadas em parecer do Conselho Nacional de Educação. (PI)

88. Concretizar políticas públicas de inclusão social observando a Educação
Profissional em interface com a Educação Especial. (PI)

89. Articulação entre as diversas instâncias governamentais, nas esferas
municipal, estadual e federal (Educação, Cultura, Trabalho, Ciência e Tecnologia) e
a sociedade civil organizada para a construção das bases de um projeto de desen-
volvimento. (RJ)

90. Implementar um projeto nacional de desenvolvimento sustentável que
envolva as varias dimensões: econômica, social, cultural, política, educacional e
profissional que referencie a implementação de diretrizes para a Educação Profissi-
onal e Tecnológica em plena articulação aos projetos de desenvolvimento sustentá-
vel local e regional. (RJ)

91. Definir políticas públicas de Educação Profissional e Tecnológica, como
parte integrante do Plano Nacional de Educação. (RJ)

92. Promover e elaborar um diagnóstico de carreiras e profissões técnicas e
tecnológicas, por gênero e etnia, para ampliação de políticas de inclusão com vistas
à pesquisa. (RJ)

93. Ampliar a representatividade das diferentes Entidades (Governamentais e
Não-Governamentais) que atuem no desenvolvimento da Educação Profissional e
Tecnológica nos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação. (RJ)

94. Rever as bases conceituais do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia, a fim de que o mesmo não se torne um engessamento na criação de
novos cursos que contemplem inovações tecnológicas e de demanda social. (RJ)

95. Formular diretrizes da educação especial voltadas para a educação profis-
sional e tecnológica. (RN)
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96. Viabilizar projetos que integrem os diferentes segmentos do governo e da
sociedade, visando a intersetorialidade para a inclusão social. (RN)

97. Incentivar o desenvolvimento de Políticas Educacionais que auxiliem na
preservação do meio ambiente. (RS)

98. Implementar programas de Educação Profissional, focados nas necessi-
dades sociais e no desenvolvimento local e regional, que tenham como meta a
ampliação da oferta e a melhoria da qualidade. (SE)

99. Ampliar a oferta de vagas nos cursos técnicos de nível médio, estabele-
cendo quotas gratuitas para a população de baixa renda. (RS)

100. Oportunizar cursos adequados às condições de organização cotidiana
das necessidades sócio-educativas dos alunos, para atender a demanda dos traba-
lhadores. (SC)

101. Adotar como política de Estado a universalização da educação profissio-
nal e tecnológica em todos os níveis: formação inicial e continuada, técnico de nível
médio e graduação tecnológica. (SC)

102. Criar condições adequadas para desenvolvimento de pesquisa e exten-
são articulada com o ensino. (SC)

103. O próprio eixo temático indica inequivocamente o papel da EPT no de-
senvolvimento  nacional. Será necessário incluir propostas que mostrem o papel da
EPT no desenvolvimento nacional. (SP)

104. Criação de conselhos nacionais, estaduais e municipais de educação
profissional e tecnológica, com caráter deliberativo tendo como finalidade propor
formulações, acompanhar a gestão e a implantação da educação profissional, des-
de a formação inicial de trabalhadores até os cursos de especialização oferecidos
após os cursos de tecnologia. (SP)

105. Implantar Políticas Educacionais que auxiliem na preservação do meio
ambiente. (SE)

106. Estruturar e implementar, através do Poder Público, um sistema de in-
formação e de avaliação institucional para Educação Profissional e Tecnológica. (SE)

107. Criar meios para incentivar a iniciativa privada a adotar e/ou fomentar a
criação e manutenção de cursos técnicos e tecnológicos. (SE)

108. Implementar Políticas de oferta de Cursos de Educação Profissional e
Tecnológica em horário integral visando atender os jovens em conformidade com o
ECA. (TO)

109. Garantir recursos para pesquisa e extensão da Educação Profissional e
Tecnológica em todas as modalidades. (TO)

110. Ampliar o número e estruturar adequadamente os Centros de Educação
Profissional e Tecnológica voltados para a formação dos jovens no meio rural. (TO)

111. Implementar e ampliar o programa de educação profissional integrada
ao ensino médio com formação para jovens e adultos. Incluindo os funcionários
administrativos de escolas nos cursos técnicos da 21ª área da educação que criou
os cursos técnicos para atuarem nas escolas, visando a qualificação desses profis-
sionais e a qualidade de serviços e ensino. (TO)

112. Promover de forma permanente intercâmbio estudantil em nível nacio-
nal e internacional visando a compartilhar conhecimentos e experiências, avanços
tecnológicos de base e de ponta. (TO)

113. Democratizar (ou assegurar) a EPT para todos os segmentos sociais. (MS)
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Eixo Temático II
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Financiamento da Educação Profissional e Tecnológica

II.1 - Manutenção
A manutenção e ampliação do número de vagas na Educação Profissional

estão certamente condicionadas à existência de recursos que assegurem essa pos-
sibilidade.A quem compete a responsabilidade pela Educação Profissional e
Tecnológica quanto ao financiamento da manutenção?

Essa questão não pode ser examinada fora da lei que normatiza o sistema e
os subsistemas de ensino. A LDB, de 1996, determina que “A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus siste-
mas de ensino” (Constituição de 1988, Art. 211). Além de organizar o sistema
federal de ensino do Distrito Federal, a União compromete-se a financiar as institui-
ções públicas federais e a exercer, em matéria educacional, função re-distributiva,
“... de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão
mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios”.

A Constituição explicita que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil e os Estados e o Distrito Federal no ensino
fundamental e médio (§§ 2º e 3º), definindo a colaboração recíproca entre esses
poderes (§ 4º) para assegurar a universalização do ensino obrigatório, o ensino
fundamental, o único ao qual se prevê gratuidade (Art. 208).

A co-responsabilidade dos poderes pelos diversos níveis de ensino é uma de-
terminação positiva. Mas é preciso refletir sobre o conjunto das leis e políticas que
ampliam ou restringem a intenção da lei. Assim, a princípio, a parcela de arrecada-
ção de impostos (excluindo outras contribuições e taxas) à Educação é de, no
mínimo, 18% na União e 25% nos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Observe-se, no entanto, que os recursos destinados ao referido Sistema
correspondem também a ações e instituições diferenciadas, envolvendo, além da
educação profissional, outras, tais como: educação básica, assistência social, saú-
de, lazer e apoio às micro e pequenas empresas.

A inexistência de previsão legal, sistemática e organizada para o financiamen-
to da Educação Profissional e Tecnológica, tem como conseqüência a oferta desar-
ticulada e insuficiente dessa modalidade de ensino. No âmbito federal, a oferta se
manteve através da rede federal de educação tecnológica, que, não obstante à sua
qualidade e tradição quase centenária, passou por um longo período de estagna-
ção. No âmbito estadual, a oferta é reduzida comparada à demanda. E, no âmbito
municipal, são poucos os municípios que destinam recursos orçamentários à ma-
nutenção da Educação Profissional e Tecnológica, pois essa não pode ser financiada
com a parcela mínima que, por Lei, é dedicada à Educação Fundamental.

A Educação Profissional e Tecnológica do Brasil tem sido subsidiada por progra-
mas de financiamento em sua maior parte com capital internacional. É preciso alterar
esse quadro. Para que a oferta de vagas cresça substancialmente, é necessário que
uma fonte perene se estabeleça. Para tanto, se faz premente a aprovação do Projeto
de Lei que cria o FUNDEP, o Fundo de Financiamento Público à Educação Profissional
e Tecnológica que já se encontra em tramitação no Congresso Nacional.

Para a gestão do referido Fundo, é essencial a definição de critérios claros e
transparentes para o repasse de recursos públicos, assim como seu acompanhamento
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por parte dos órgãos de avaliação, bem como o incentivo ao diálogo entre as diver-
sas redes e sistemas de Educação Profissional e Tecnológica, evitando-se, inclusi-
ve, a desnecessária concorrência entre órgãos e instituições.

II.2 - Expansão
Uma das únicas fontes de financiamento da expansão da Educação Profissio-

nal e Tecnológica foi o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP,
que alicerçou a expansão do ensino técnico público e privado. Suas instruções
normativas para a realização de convênios não contemplaram o financiamento da
articulação das ações de Educação Profissional e Tecnológica com as de elevação da
escolaridade e da Educação Básica.

O PROEP previu apenas o financiamento para infra-estrutura, construção e
reforma de prédios, laboratórios, capacitação de profissionais da Educação Profissi-
onal e Tecnológica e consultorias. O fato de ser um programa temporário, não
permitiu dentro do programa, a constituição de uma outra política de financiamen-
to que contemplasse a manutenção permanente das atividades educacionais, o
que pode estar significando a transferência dessa responsabilidade para iniciativa
privada.

O PROEP procurou financiar a construção de unidades escolares vinculadas às
instituições privadas fundacionais (segmento comunitário), entretanto, muitas dessas
instituições tiveram graves dificuldades de sustentabilidade, muitas sobrevivendo
graças às parcerias com o setor público. O custo associado ao investimento inicial
para a construção de uma unidade escolar, equivale ao custo de dois anos de ma-
nutenção da mesma. Assim, não basta construir o prédio e equipá-lo, deve-se
garantir a manutenção e a sustentabilidade da unidade.

Apesar de serem positivos, programas como o PROEP são esporádicos e pon-
tuais. Faz-se necessária uma política de Estado que possa prover à grande maioria
da população a oportunidade de formação profissional.

PROPOSTAS

Incorporar ao Texto Base o seguinte parágrafo:
A educação para o trabalho é um direito do cidadão e um dever do Estado. Os

governos devem ser responsáveis efetivamente pela EPT, garantindo o financia-
mento para a sua manutenção e expansão. (AC)

Proposta original – 1
Mobilizar esforços para a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação Profissional e Tecnológica (FUNDEP), constituído pela manutenção das
atuais fontes de financiamento e criação de outras extraídas de fundos e progra-
mas já existentes. (AC, AL, AM, BA, PI)

Emenda aditiva – 1
1.1. Setoriais, Exportação, BNDES etc, em estreita vinculação com o Ministé-

rio do Trabalho e Emprego, outros Ministérios envolvidos com a educação profissi-
onal e tecnológica e Comissões da Educação do Congresso Nacional. (AC)

1.2. Mobilizar esforços para a criação do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação Profissional e Tecnológica (FUNDEP), constituído pela
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manutenção das atuais fontes de financiamento e pela criação de outras, e
que municípios, estados e União possam investir em até 5% do orçamento destinado
à educação em EPT. (MG)

1.3. ...ou que venham a ser criadas, respeitando os dispositivos constitucio-
nais vigentes. (BA)

1.4. Constituir uma (sub)comissão para gestão política junto ao Congresso
Nacional; identificar as fontes de financiamento do FUNDEP; criar comissão para
estudar a proposta de EC alterando o indexador do investimento na educação para
o PIB ao invés de impostos (excluindo-se taxas e contribuições). (MT)

1.5. Alocação de 5% dos recursos fiscais da União destinados à educação.
Garantia de investimento por meio de alocação de recursos fiscais dos Esta-

dos, com mesmo percentual do item 1.1, em até dois anos a partir da aprovação do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional e Qualificação do Trabalhador -
FUNDEP. (MS)

1.6. Promover uma ampla divulgação e discussão junto aos gestores
das atuais fontes de recursos, fundos e programas, organizações da soci-
edade civil e outros segmentos interessados, visando a criação do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica (FUNDEP), cons-
tituído pela manutenção das atuais fontes de financiamento e criação de outras
extraídas de fundos e programas já existentes. (PE)

1.7. ...com exceção dos recursos parafiscais vinculados à folha de sa-
lários. (RO)

Emenda substitutiva – 1
1.1. Mobilizar esforços interinstitucionais para a criação de um fundo estadual

para a expansão e manutenção da EPT, bem como, a formação e valorização de
professores, técnicos e gestores. (AP)

1.2. Mobilizar esforços para a instituição do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação Profissional e Tecnológica (FUNDEP), constituído pela manu-
tenção das fontes públicas de financiamento. (CE)

1.3. Mobilizar esforços para a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação Profissional e Tecnológica (FUNDEP). (RJ, SC)

1.4. Mobilizar esforços para a integração da educação profissional e tecnológica
nos segmentos educacionais a serem financiados pelo FUNDEB. Para tanto ampliar as
receitas do FUNDEB buscando recursos de origem pública, fruto da otimização e redu-
ção dos gastos com a máquina administrativa da União, estados e municípios. (RN)

Proposta original – 2
Proceder levantamento e discussão das fontes de recursos e de sua utilização,

bem como das transferências à sociedade sobre a disponibilidade do montante deles
para a educação profissional e tecnológica. (AC, AL, AM, MT, PI, RJ, RO, TO, SP)

Emendas aditivas – 2
2.1....assim como sobre sua previsão orçamentária – Orçamento da

União, FAT, Plano Nacional de Qualificação – PNQ, PROEP, Sistema “S”,
outras fontes e incentivos.

2.2. O MEC deve atuar como órgão articulador da integração e seleção dos
diferentes recursos existentes a fim de melhor distribuí-los para a realização efetiva
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dos recursos necessários à EPT para os diferentes segmentos ofertantes de EPT no
país. (AC)

2.3....a partir da criação de uma comissão multipartite com representação de
todos segmentos envolvidos com Educação Profissional e Tecnológica.  (MS)

2.4.  ... com revisão da limitação da capacitação de recursos de serviços
prestados pelas instituições de EPT através do entendimento da política de
capacitação de recursos a toda a rede de ensino profissional e tecnológico. (PA)

2.5. Proceder ao levantamento e discussão sobre as fontes de recursos, sua
destinação e utilização, bem como das transferências à sociedade sobre a dispo-
nibilidade do montante deles para a educação profissional e tecnológica. (BA)

2.6. Proceder o levantamento e discussão sobre as fontes de recursos e de
sua utilização, de maneira a possibilitar a mensuração das disponibilidades
para destinação à Educação Profissional e tecnológica, priorizando convênios
realizados por órgãos federais, com estados, municípios e entidades priva-
das, identificando aqueles que dizem respeito a Educação Profissional. (RN)

2.7. Proceder a levantamento e discussão sobre as fontes e a utilização de
recursos públicos, bem como as formas de sua transferência à sociedade e o mon-
tante disponibilizado para a Educação Profissional e Tecnológica. (CE)

Emendas substitutivas – 2
2.1. Definir, por parte dos Estados, recursos públicos para a Educação Profis-

sional, através da criação de Fundos Estaduais ou da destinação de recursos orça-
mentários específicos para tal fim. (RS)

2.2. O FUNDEP será constituído pela manutenção das atuais fontes de finan-
ciamento e integrado, também, por recursos vinculados ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), Fundo Nacional do Petróleo, da Ciência e Tecnologia, Fundo de
Minas e Energia, Fundo de Telecomunicações (FUST) e lucros dos bancos e taxa de
juros SELIC. (SC)

Proposta original – 3
Estabelecer uma política de gestão democrática e transparente dos recursos

públicos destinados à educação profissional e tecnológica. (AC, AL, MT, MS, MG,
RS, SE, TO, PA)

Emendas aditivas – 3
3.1. Criação de conselhos federal, estadual e municipal para gestão da educa-

ção profissional e tecnológica, com a adoção e a difusão de princípios da gestão
participativa e socialmente multirepresentativa das instituições e do Sistema de
Educação Profissional e Tecnológica. (MS)

3.2. Estabelecer uma política de gestão democrática, transparente e descen-
tralizada dos recursos públicos destinados à educação profissional e tecnológica. (PE)

3.3. ...por meio de um Conselho de Acompanhamento e Controle Financeiro e
Social, garantindo a representação de instâncias governamentais e não-governa-
mentais das Unidades da Federação. (RR)

3.4. As instâncias de governo federal, estadual e municipal devem esta-
belecer uma política de gestão democrática e transparente dos recursos públicos
destinados à educação profissional e tecnológica. (SP)

Proposta original – 4
Criar fóruns estaduais de orçamento público nos diversos Estados para avaliar

e decidir sobre a aplicação dos recursos em educação profissional e tecnológica e
geração de trabalho e renda. (AL, AM, BA, ES, MS, MG, PA)
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Emendas aditivas – 4
4.1. Criar fóruns estaduais permanentes para avaliar e decidir sobre a apli-

cação dos recursos públicos em educação profissional e tecnológica, geração de
trabalho e renda, composto por setores públicos, privados e demais organi-
zações que ofertem educação profissional e tecnológica. (TO)

4.2. Criar, até 2007, Fóruns Estaduais de orçamento público nos diversos
estados, para avaliar e decidir sobre a aplicação dos recursos em educação profis-
sional e tecnológica e geração de trabalho e renda, contemplando as entidades
citadas às fls. 11 do Documento Organizador da Conferência. (SP)

4.3. Criar fóruns estaduais de orçamento público nos diversos Estados, ga-
rantindo a participação de todos os segmentos envolvidos na EPT, para
avaliar e decidir sobre a aplicação dos recursos em educação profissional e tecnológica
e geração de trabalho e renda. (MT)

4.4. Criar fóruns de orçamento público nos diversos Estados e municípios para
avaliar e buscar garantir a aplicação dos recursos em Educação Profissional e
Tecnológica e geração de trabalho e renda nas diversas instâncias do poder públi-
co, nas instituições privadas sem fins lucrativos e nas comunitárias. (PI)

4.5. A criação de fóruns permanentes nas instâncias de nível federal,
estadual e municipal para avaliar, propor e fiscalizar a aplicação dos recursos em
educação profissional e tecnológica e geração de trabalho e renda. (RN)

4.6. Criar fóruns estaduais de orçamento público com a participação do
Governo e Entidades não-governamentais para avaliar e decidir sobre a apli-
cação dos recursos em educação profissional e tecnológica na geração de trabalho
e renda. (RR)

Emenda substitutiva – 4
4.1. Criar fóruns de orçamento público, em nível nacional, com setorização

estadual, para deliberar e recomendar a aplicação dos recursos em Educação
Profissional e Tecnológica, bem como avaliar seus impactos na geração de trabalho
e renda. (CE)

4.2. Criar fóruns estaduais para avaliar e decidir sobre a aplicação dos recur-
sos públicos em educação profissional e tecnológica, geração de trabalho e renda,
composto por setores públicos, privados e demais organizações que ofertem edu-
cação profissional e tecnológica. São atribuições dos fóruns estaduais:

Proceder ao levantamento e discussão sobre as fontes de recursos e de sua
utilização, bem como das transferências à sociedade sobre a disponibilidade do
montante deles para a educação profissional e tecnológica;

Estabelecer mecanismos de acompanhamento na aplicação dos recursos nas
diversas instâncias do poder público, nas instituições privadas e comunitárias.

Propor ao Estado a integração entre as Secretarias estaduais e entre os diver-
sos Ministérios envolvidos com a Educação Profissional e Tecnológica, no sentido de
proporcionar maiores opções de investimentos.

Discutir o papel do Estado e da sociedade civil sobre a função social das redes
com financiamento público. (PE)

4.3. Criar fóruns estaduais e municipais de orçamento público nos
diversos estados e municípios para elaborar proposições e avaliações da
aplicação dos recursos em Educação Profissional e Tecnológica e geração
de trabalho e renda. (RJ)
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4.4. Criar fóruns de orçamento público nos diversos estados para avaliar e
decidir sobre a aplicação dos recursos em educação profissional e tecnológica e
geração de trabalho e renda. (RO)

4.5. Criar fórum estadual de orçamento público consultivo com
representatividade democrática das entidades públicas e privadas da edu-
cação profissional e tecnológica. (SC)

4.6. Criar fóruns para discussão e aplicação de orçamento público para a EPT
nos diversos estados. (SE)

Proposta original – 5
Estabelecer mecanismos de acompanhamento na aplicação dos recursos pú-

blicos nas diversas instâncias do poder público, nas instituições privadas e nas
comunitárias. (AC, AL, AM, BA, CE, MT, MS, RJ, TO)

Emendas aditivas – 5
5.1. Estabelecer mecanismos de acompanhamento na aplicação dos recursos

governamentais nas diversas instâncias do poder público, nas instituições priva-
das e nas comunitárias. (ES)

5.2. ...através do sistema SIG para toda a rede de EPT (federal, esta-
dual, municipal e privada), dentre outros mecanismos de acompanhamen-
to a serem estabelecidos na aplicação dos recursos públicos. (PA)

5.3. Aplicar os mecanismos já existentes (TCU, CGU) de acompanhamento
na aplicação dos recursos públicos nas diversas instâncias do poder público, nas
instituições privadas e nas comunitárias. (SC)

Emendas substitutivas – 5
5.1. Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento na aplicação dos re-

cursos públicos nas diversas instâncias do poder público, nas instituições privadas
e nas comunitárias. (MA, RN)

5.2. Estabelecer mecanismos que garantam a aplicação, acompanhamen-
to e fiscalização dos recursos públicos na Educação Profissional e Tecnológica nas
diversas instâncias do poder público, aplicadas em instituições públicas e sem fins
lucrativos. (PR)

5.3. Estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação
dos recursos do FUNDEP aplicados nas diversas instâncias do poder público, nas
instituições privadas e nas comunitárias. (RO)

5.4. Divulgar a aplicação dos recursos públicos nas diversas instâncias do
Poder Público, nas Instituições privadas e nas Comunitárias, em especial nas pági-
nas da SETEC. (SP)

Proposta original – 6
Criar bolsas de educação profissional e tecnológica destinadas à formação de

docentes e iniciação à capacitação tecnológica de alunos. (AL, MG,RN, SP, PA).

Emendas aditivas – 6
6.1. Criar bolsas de educação profissional e tecnológica destinadas à forma-

ção de gestores, docentes e técnicos administrativos e de iniciação à
capacitação tecnológica de alunos, geridas por instituições de fomento à pes-
quisa e capacitação.  (TO)
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6.2. Criar bolsas de educação profissional e tecnológica destinadas à forma-
ção de docentes, de gestores e de trabalhadores da EPT e de iniciação à
capacitação tecnológica de alunos. (AC)

6.3. Criar bolsas de educação profissional e tecnológica destinadas à forma-
ção de docentes, gestores, trabalhadores em educação, à pesquisa da edu-
cação profissional e de iniciação à capacitação tecnológica de alunos. (BA, RR)

6.4. Criar bolsas de educação profissional e tecnológica destinadas à
formação de docentes e de iniciação à capacitação tecnológica de alunos,
geridas por fundações estaduais de fomento à pesquisa.  (PE)

Emenda substitutiva – 6
6.1. Criar bolsas de estudo para iniciação à capacitação tecnológica de alunos. (ES)
6.2. Criar bolsas de Educação Profissional e Tecnológica, destinadas à

formação de docentes e de iniciação científica e tecnológica de discentes. (RJ)
6.3. Criar e financiar com orçamento federal, em parceria com os Es-

tados, um programa nacional de formação e capacitação de trabalhadores
da Educação Profissional e Tecnológica. (SC)

6.4. Estabelecer e executar política e programa de bolsas e estágios re-
munerados para alunos da educação profissional subsidiando pesquisas das
instituições de ensino para o desenvolvimento de novas tecnologias. (SC)

Proposta original – 7
Promover a integração entre as secretarias nos Estados e entre os diversos

Ministérios envolvidos com a Educação Profissional e Tecnológica, no sentido de
proporcionar maiores opções de investimentos. (AL, BA, CE, MT, MS, MG, PI, RJ,
SP, TO)

Emendas aditivas – 7
7.1. Promover a integração entre as Secretarias, nos Municípios, Estados e

entre os diversos Ministérios envolvidos com a Educação Profissional e Tecnológica,
no sentido de proporcionar maiores opções de investimentos. (AM)

7.2. Promover a integração entre as Secretarias nos Estados, os fóruns es-
taduais e entre os diversos Ministérios envolvidos com a Educação Profissional e
Tecnológica, no sentido de proporcionar maiores opções de investimentos. (ES)

Emenda substitutiva – 7
7.1. Promover a integração dos investimentos dos órgãos e instituições

públicas nos três níveis de governo para a formação / Educação Profissional,
garantindo maior racionalidade na aplicação dos recursos públicos. (AC)

7.2. Articular os diferentes órgãos públicos e entidades que trabalham com a
Educação Profissional e Tecnológica sobre a coordenação do MEC à luz dos princípi-
os estabelecidos para a Educação Profissional e Tecnológica. (RN)

7.3. Promover a integração entre as Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação e entre diversos Ministérios e com o Ministério da Educação, gestor do
FUNDEP, no sentido de proporcionar maiores opções de investimentos e a aplicação
dos recursos destinados à Educação Profissional e Tecnológica. (RO)

7.6. Articular Políticas e os Programas de EPT: Federal, Estadual, Municipal e
Privada, evitando a concorrência e o desperdício de recursos públicos, otimizando
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a aplicação destes e proporcionando efetivamente maiores opções de investimen-
tos. (SE)

Proposta original – 8
Buscar parcerias e incentivar a participação da sociedade civil de modo a

garantir os processos para além das instâncias e gestões de governo, tais como:
associações livres, sindicatos, escolas comunitárias, associações não-governamen-
tais, Sistema S e Secretarias do Trabalho e da Educação. (AL, BA, MG, RJ, SC, PA)

Emendas aditivas – 8
8.1. ...desde que comprovem capacidade técnica para atuar com Educação

Profissional e Tecnológica. (RO, PR)
8.2. Buscar parcerias e incentivar a participação da sociedade civil de modo a

garantir os processos para além das instâncias e gestões de governo, tais como
associações, sindicatos, escolas comunitárias, organizações não-governamen-
tais, Sistema “S”, Secretarias do Trabalho e da Educação e outras vinculadas à
Educação Profissional e Tecnológica. (TO)

Emendas substitutivas – 8
8.1. Buscar parcerias e incentivar a participação da sociedade civil no financi-

amento da EPT em iniciativas como: associações livres, sindicatos, escolas comuni-
tárias, associações não governamentais, Sistema S, iniciativa privada, Secretarias
do Trabalho e da Educação. (AC)

8.2. Incentivar e viabilizar parcerias e a participação da sociedade
civil de modo a garantir os processos de financiamento, expansão e manu-
tenção para além das instâncias e gestões de governo, tais como: associa-
ções livres, sindicatos, escolas comunitárias, associações não-governamen-
tais e Sistema S. (MS)

8.3. Buscar parcerias e incentivar a participação da sociedade civil, na ges-
tão de políticas públicas de Educação Profissional e Tecnológica, de modo a
garantir os processos para além das instâncias e gestões de governo, tais como:
associações livres, sindicatos, escolas comunitárias, associações não-governamen-
tais, Sistema S e outras entidades privadas, e Secretarias do Trabalho e da
Educação. (ES)

8.4. Buscar parcerias e incentivar a participação da sociedade civil de modo a
garantir os processos de EPT para além das instâncias e gestões de governo. (MT)

8.5. Incentivar a participação da sociedade civil na discussão sobre as fontes
de recursos públicos para a educação profissional, buscando ainda parcerias desti-
nadas a sua ampliação. (RN)

8.6. Buscar parcerias e incentivar a participação da sociedade civil de modo a
garantir os processos para além das instâncias e gestões de governo. (RR)

Proposta original – 9
Reduzir  a privatização do espaço público que opera através de diferentes

mecanismos – fundações, terceirizações, parcerias, introdução de taxas no ensino
público e precarização das condições de trabalho. (AL, AM, BA, SC)
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Emendas aditivas – 9
9.1. Reduzir a privatização do espaço público que opera através de diferentes

mecanismos – fundações, terceirizações, parcerias, introdução de taxas no ensino
público, precarização das condições de trabalho – desde que garanta sua
sustentabilidade. (PE)

Emenda substitutiva – 9
9.1. Reduzir a privatização do espaço público que opera através de diferentes

mecanismos -, terceirizações, introdução de taxas no ensino público e precarização
das condições de trabalho. (MT, MG)

9.2. Eliminar a privatização do espaço público que opera através de diferen-
tes mecanismos  - fundações, terceirizações, parcerias, introdução de taxas no
ensino público e precarização das condições de trabalho, mantendo apenas as
instituições sem fins lucrativos. (PR)

9.3. Estabelecer limites à privatização do espaço público que opera através
de diferentes mecanismos, garantindo que a destinação de recursos públicos resul-
te em serviços públicos  de qualidade. (PI)

9.4. Ampliar o espaço público destinado à Educação Profissional e Tecnológica,
mantendo a coexistência harmônica com instituições de Educação Profissional e
Tecnológica privadas, que possuam capacidade técnica para operar neste nível de
educação. (RO)

9.5. Reforçar o papel do Estado nas Escolas Públicas de Educação Profissional,
combatendo a privatização nestas escolas. (SP)

Emenda supressiva – 9
(RN)

Proposta original – 10
Fortalecer a infra-estrutura de laboratórios nas instituições públicas de Educa-

ção Profissional e Tecnológica.  (AL, BA, CE, ES, MT, MG, PA)

Emenda aditiva – 10
10.1. Fortalecer a infra-estrutura e garantir a manutenção de laboratórios

nas instituições de EPT. (AC)
10.2. Fortalecer a infra-estrutura de laboratórios, independente da origem

dos já existentes, disponibilizar profissionais qualificados e recursos para
a manutenção destes laboratórios em instituições públicas. (PR)

10.3. Criar, ampliar e fortalecer a estrutura de laboratórios das instituições
públicas e comunitárias de Educação Profissional e Tecnológica. (RO)

10.4. Fortalecer a infra-estrutura de laboratórios das instituições públicas e
privadas de Educação Profissional e Tecnológica e ampliar sua aplicação. (SC)

Emenda substitutiva – 10
10.1. Construir, ampliar, equipar, adequar e manter laboratórios das institui-

ções públicas de Educação Profissional e Tecnológica. (MS,TO)
10.2. Priorizar a aplicação dos recursos no fortalecimento da infra-estrutura

de laboratórios e na atualização de acervo das bibliotecas das instituições públicas
de EPT. (MA) – fusão das propostas 10 e 11.
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10.3. Fortalecer a infra-estrutura de laboratórios das instituições de Educação
Profissional e Tecnológica. (PB, RN)

Proposta original – 11
11.1. Criar, ampliar e estabelecer mecanismos de atualização do acervo das

bibliotecas das instituições de EPT. (AL, AM, BA, CE, MT, MG, PI, RJ, RO, SC, SP, TO)

Emenda aditiva – 11
11.1. Criar, ampliar e estabelecer mecanismos de atualização do acervo das

bibliotecas das instituições públicas de EPT. (AC, ES, PA).

Emenda aglutinativa das propostas 10 e 11
Criar, ampliar e estabelecer mecanismos de atualização permanente da infra-

estrutura dos ambientes de aprendizagem, oficinas de campo, laboratórios e bibli-
otecas das instituições públicas de Educação Profissional e Tecnológica.

Proposta original – 12
Definir recursos para aquisição de equipamentos, adequação de espaços físi-

cos, produção de material didático e outros, com vistas à promoção do acesso e da
permanência de alunos com necessidades educacionais especiais, nos cursos de
educação profissional. (AC, AL, AM, ES, MT, MG, RJ, RN, RO, RR, SC, SP, TO)

Emendas aditivas – 12
12.1. Definir recursos para aquisição e manutenção de equipamentos, acervo

bibliográfico, adequação de espaços físicos, produção de material didático e ou-
tros, com vistas à promoção do acesso e da permanência dos alunos, bem como
daqueles com necessidades educacionais especiais, nos cursos de Educação Profis-
sional e Tecnológica. (MS)

12.2. Definir recursos para aquisição de materiais e equipamentos, adequa-
ção de espaços físicos, produção e adequação de materiais didáticos e outros,
capacitação de profissionais, com vistas à promoção do acesso e da permanên-
cia de alunos com necessidades educacionais especiais, nos cursos de Educação
Profissional e Tecnológica, conforme solicitação das escolas. (PR, BA, PA)

Emenda substitutiva – 12
12.1. Assegurar recursos para aquisição de equipamentos, adequação de es-

paços físicos, produção de material didático e outros, com vistas à promoção do
acesso e da permanência de alunos com necessidades educacionais especiais, nos
cursos de Educação Profissional e Tecnológica. (PI)

Proposta original – 13
Promover projetos de expansão da EPT, pública, gratuita e de qualidade social

requerida pela população de jovens e adultos do país. (AC, AL, AM, MG, RJ, SC, PA)

Emendas aditivas – 13
13.1. Promover um projeto de expansão da Educação Profissional e Tecnológica,

pública, gratuita e de qualidade social requerida pela população de jovens e adultos
do país, como atribuições do MEC e unidades federativas.  (TO)
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13.2. Promover políticas e projetos de expansão da Educação Profissional e
Tecnológica, pública, gratuita e de qualidade social requerida pela população de jovens
e de adultos do país, atendendo as demandas produtivas e sociais locais. (MS)

13.3. Promover projetos de expansão e fortalecimento da Educação Pro-
fissional e Tecnológica, pública, gratuita e de qualidade social requerida pela popu-
lação de jovens e adultos do país. (RO, RN,SP)

Emendas substitutivas – 13
13.1. Elaborar um projeto de expansão setorial da Educação Profissional e

Tecnológica, subvencionado por recursos públicos, de acesso gratuito, des-
tinado a clientelas fora de faixa regular de ensino. (CE)

13.2. Criar políticas governamentais destinadas à expansão e manuten-
ção da Educação Profissional e Tecnológica, pública, gratuita e de qualidade social
requerida pela população de jovens e adultos do país. (ES)

Proposta original – 14
Discutir sobre o papel do Estado e da sociedade civil a função social das redes

com financiamento público.  (AC, AL, AM, BA, RJ, RN, RO, TO,PA)

Emenda aditiva – 14
14.1. Definir o papel do Estado e da sociedade civil na garantia do cumpri-

mento da função social das redes de financiamento público. (MA; RR)

Emendas substitutivas – 14
14.1. Estatuir atribuição ao MEC/SETEC como o gestor do FUNDEP. (CE,)
14.2. Discutir, elaborar e propor responsabilidades ao Estado e à sociedade

civil quanto à função social das redes públicas e iniciativa privada com financiamento
público, objetivando evitar a sobreposição de ações e pulverização de recursos. (MS)

NOVAS PROPOSTAS

15. Definir fontes de financiamento e ou parcerias que garantam o
processo permanente de atualização tecnológica dos centros e escolas de
EPT, fundamentais para a formação/ capacitação dos educandos. (AC)

16. Garantir junto ao FUNDEP recursos  para programas de financiamento de
vagas de EPT através da rede privada, ampliando leque de atuação no fornecimen-
to de cursos de EPT gratuitos às pessoas que se encontram excluídas nas diversas
regiões do país,  visando melhor aproveitamento da infra-estrutura existente e
evitando concorrência entre as redes. (AC)

17. Que os Estados criem fundos estaduais de financiamento para a EPT. (AC)
18. Definir, por parte dos estados, recursos públicos para a educação profissi-

onal técnica de nível médio através da criação de fundos estaduais ou da destinação
de recursos orçamentários específicos para tal fim, semelhante aos já existentes
para graduação. (SC)

19. Moção de apoio. Aprovação imediata do fundo nacional de desenvolvi-
mento da Educação Profissional e Tecnológica – FUNDEP (AC)
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20. Instituir, através da Presidência da República, um grupo de trabalho
interministerial encarregado de analisar a proposta de criação e implementação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Profissional. (FUNDEP)  (AL)

21. Financiar a habilitação pedagógica de professores atuantes na rede públi-
ca municipal, estadual e federal de educação profissional com redimensionamento
interno da tabela de custos e financiamento. (AL)

22. Definir linhas de financiamento para o desenvolvimento de projetos em-
preendedores desenvolvidos pelos alunos das instituições públicas de ensino
profissionalizante. (AL)

23. Reverter o pagamento da dívida externa para as necessidades básicas da
população, dando a devida prioridade para a educação, administrando assim nos-
sas riquezas e não gerando mais dívidas (PROEP). (AL)

24. Criar incentivos fiscais para as empresas do Pólo Industrial de Manaus
que por ventura investirem na Educação Profissional e Tecnológica. (AM)

25. Definir, por parte dos Estados, recursos públicos para a formação profissi-
onal através da criação de Fundos estaduais ou da destinação de recursos orça-
mentários específicos para tal fim. (BA)

26. Viabilizar recursos públicos que fortaleçam projetos e ações de organiza-
ções da sociedade civil que atendam as demandas sócio-econômicas e políticas
locais no campo da educação profissional e tecnológica do ponto de vista da
sustentabilidade ambiental. (BA)

27. Unificar, transferindo-os para o MEC, os recursos financeiros destinados à
Educação Profissional e Tecnológica, oriundos dos diversos Ministérios. (CE)

28. Determinar que as fontes de recursos do FUNDEP componham-se  por
recursos públicos de origem governamental. (CE)

29. Destinação de percentual de recursos oriundos de fundos setoriais para
financiamento da Educação Profissional e Tecnológica. (ES)

30. A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Profissio-
nal (FUNDEP), Projeto do Senador Paulo Paim (PL nº 274/2003), com algumas
modificações. Integrado por parte dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor – FAT, Fust, % sobre folha, dentre outras fontes, com sistemática de distribui-
ção equânime e legislação especifica, distribuído em função do número de alunos
atendidos. Ainda, a criação do Fundo Estadual de Financiamento da Educação Pro-
fissional com a destinação de recursos orçamentários específicos para tal fim, geri-
dos por fundação, possibilitando a manutenção e expansão da oferta de Educação
Profissional. (GO)

31. Destinar os novos programas isolados e não permanentes de financia-
mento e expansão da EPT, oriundos do governo federal, para as instituições públi-
cas federais, estaduais e municipais que a ministram. (MG)

32. Incentivar municípios que mantenham a EPT, através de convênios que
garantirão subvenções ou isenções em contribuições de caráter obrigatório (impos-
tos). (MG)

33. Criar as PPP’s federais, estaduais e municipais, propiciando a parceria da
iniciativa privada com o setor público na EPT. (MG)

34. Instituir bolsas de estudo, extensão e pesquisa para a EPT pelos governos
das Unidades Federadas. (MG)

35. Canalizar os recursos atualmente destinados a EP nos diferentes órgãos
para o Fundep. (PB)
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36. Promover o gerenciamento tripartite (público, privado e Sistema S). Utili-
zar de recursos provenientes do Fundo para financiamento de vagas no sistema
privado/comunitário. (PB)

37. Prever no orçamento da união, a partir de 2007, recursos para a manu-
tenção da Educação Profissional e Tecnológica, visando atender a demanda
emergencial, enquanto não se cria o FUNDEP. (PR)

38. Criar  um fundo específico para o financiamento da Educação Profissional
e Tecnológica, alimentado por recursos do FAT e arrecadações fiscais, na mesma
proporção de valores que são destinados (repassados) ao Sistema S, ainda que de
fontes parafiscais, gestionado nas três esferas de governo por um conselho tripartite
e paritário. (PR)

39. Assegurar a execução orçamentária do FUNDEP para a Educação Profissi-
onal e Tecnológica isentando-o  de qualquer possibilidade de contingenciamento,
no seu montante, por parte do governo federal. (PR)

40. Assegurar que os recursos públicos destinados a Educação Profissional e
Tecnológica sejam investidos exclusivamente  em instituições públicas. (PR)

41. Criar mecanismos para a concessão de bolsas de ajuda de custo, para
manutenção de alunos na Educação Profissional e Tecnológica. (PR)

42. Instituir formas de financiamento destinadas a capacitação de professo-
res  e trabalhadores da Educação Profissional e Tecnológica, atuantes em institui-
ções públicas. (PR)

43. Reativar o Fórum Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, assim
como criar  os Fóruns Estaduais consultivos com a responsabilidade de discutir e
acompanhar a política e o papel do Estado e da Sociedade Civil na efetivação da
Educação Profissional e Tecnológica. (PR)

44. Promover a realização das Conferências de Educação Profissional e
Tecnológica Nacional, Estaduais e Regionais, a cada dois anos, financiadas com
recursos públicos. (PR)

45. Criar um fórum de discussão entre o setor produtivo e a educação profis-
sional com objetivo de articular as ações e potencializar as demandas em educação
profissional (PI)

46. Promover a divulgação e objetivos das políticas públicas e cursos ofertados
em Educação Profissional e Tecnológica  (PI)

47.Garantir com recursos federais a execução de projetos em andamento
SABERES DA TERRA, ESCOLA DE FÁBRICA, PROEJA. (PI)

48. Constituir uma política de financiamento de pesquisa que tenha a Educa-
ção Profissional e Tecnológica como objeto de investigação prevendo, inclusive, a
criação de bolsas de produtividade de docentes. (RJ)

49. Implementar mecanismos para restringir a cobrança de cursos, nos casos
em que estes sejam beneficiados por recursos públicos. (RJ)

50.Inserir a Educação e tecnológica como política de estado e como princípio
para o desenvolvimento do país. (RN)

51. Renovar o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, com
garantia de expansão da Educação Profissional, gratuita e de qualidade, que permi-
ta o acesso aos recursos também para a manutenção e qualificação das escolas de
Educação Profissional, inclusive para implantação de futuros projetos.(RS)
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52. Criar um conselho deliberativo do fundo, composto por membros titulares
e suplentes, onde sejam contemplados, proporcionalmente, todos os segmentos
educacionais. (RS)

53. Estabelecer mecanismo que possibilite, por parte do Estado, a compra de
vagas de Educação  Profissional, na rede de escolas de educação profissional  pri-
vada. (RS)

54. Adequar todos os programas de financiamento de Educação Profissional
técnica de nível médio para serem acessíveis as escolas das diferentes redes, inde-
pendentemente de optarem por oferecer matricula integrada, concomitante ou sub-
seqüente, em relação à articulação com Ensino Médio. (RS;AL;SE)

55. Garantir a socialização das informações constantes nos relatórios das au-
ditorias internas e externas por meio de publicações referentes aos recursos públi-
cos e privados aplicados na educação profissional e tecnológica. (RR)

56. Aplicar os recursos do FAT prioritariamente à Educação Profissional e
Tecnológica, visando a inclusão social. (SC)

57. Estabelecer uma política de financiamento à formação continuada de pro-
fissionais (professores, gestores, técnicos, especialistas e funcionários) que atuam
na Educação Profissional. (SC)

58. Propor um projeto de financiamento dos cursos Técnicos e de qualificação
profissional básica, [este com carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas]
(PROTEC), nos moldes do Prouni.  (SP)

59. Indicar à Conferência Nacional discussão da definição de índices percentuais
específicos para financiamento de cada nível: Básico, Técnico e Tecnológico da
Educação profissional. (SP)

60. Autonomia do Conselho Escolar quanto à fiscalização dos recursos recebi-
dos. (DF)

61. Desburocratização da utilização das verbas destinadas à EPT. (DF)
62. Criação de página virtual destinada à prestação de contas no que concerne

às verbas, sendo disponibilizada a sua consulta sempre que se fizer necessário. (O
portal disponibilizado deverá incluir informações de recursos do PDRE, das Institui-
ções Educacionais e seus parceiros, dos caixas escolares e APAM). (DF)

63. Criação de micro-empresas pedagógicas voltadas ao gerenciamento da
comercialização dos produtos e da prestação de serviços proporcionados pelos Cen-
tros de Educação Profissional. (DF)

64. Garantir um percentual do FUNDEP para a implantação de Centros de
Vocação Tecnológico, descentralizados dos grandes centros urbanos e vinculados à
maior escola de ensino médio existente no município. (TO)

65. Promoção do acesso de alunos com necessidades educacionais especiais
de acordo com a especificidade do curso. (PA)
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Eixo Temático III
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Organização institucional e papel  das instâncias
de governo e da sociedade civil

O setor público é composto da rede de escolas técnicas e vinculadas, centros
federais e estaduais de educação tecnológica, escolas e faculdades estaduais e
municipais, universidades estaduais e municipais e uma universidade tecnológica,
mantidas pelas três esferas jurídico-administrativas – federal, estadual e munici-
pal. No entanto, diferentes sujeitos sociais têm interesses específicos na formação
para o trabalho: os trabalhadores, os sindicatos, os empresários, a iniciativa priva-
da do setor educacional, o segmento comunitário (associação de moradores, asso-
ciações religiosas e beneficentes, organizações não-governamentais) são sujeitos
sociais que têm atuado de forma diferenciada em Educação Profissional e Tecnológica.

No entanto, essas instituições encontram-se desarticuladas nos seus níveis
educacionais e esferas governamentais. São diferentes instâncias que atuam no
campo da educação profissional. É necessário o estabelecimento das competências
e responsabilidades de decisão; tanto em relação às novas políticas quanto a uma
visão integrada da Educação Profissional e de articulação entre a continuidade da
Educação Básica e a Educação Profissional, a oferta de curso de qualificação, a
formação inicial e continuada do trabalhador da Educação Profissional e a geração
de trabalho e renda.

Compreendido o papel central para a sociedade brasileira da educação profissio-
nal e tecnológica, é fácil perceber que há uma forte demanda, representada por uma
compreensão crítica e social da tecnologia pelo trabalho que deva se refletir no espaço
educacional, preparando o cidadão para ser agente e ator das transformações.

PROPOSTAS

Proposta original – 1
Articular-se com as Secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia dos

Estados com vistas a integrar as políticas públicas em prol da educação profissional
e tecnológica, bem como a melhor forma de adequá-las às peculiaridades de âmbi-
to regional, nacional e mundial. (AL, AM, MT, MG, PA )

Emendas aditivas – 1
1.1. Articular-se com as Secretarias de Educação dos Estados e de-

mais segmentos com vistas a integrar as políticas públicas em prol da edu-
cação profissional e tecnológica, bem como a melhor forma de integrá-las
às peculiaridades regionais. (suprimiram nacional, mundial). (AC)

1.2. Articular-se com as Secretarias de Estado, com vistas a integrar as po-
líticas públicas em prol da educação profissional e tecnológica, bem como a melhor
forma de adequá-las às peculiaridades das políticas de territorialidade (BA)

1.3. Promover e assegurar a articulação entre os diversos segmentos
institucionais que lidam com a educação profissional, inclusive as Secreta-
rias de Educação e de Planejamento, Ciência e Tecnologia dos Estados com vistas
a integrar as políticas públicas em prol da Educação Profissional e Tecnológica, bem
como a melhor forma de adequá-las às peculiaridades de âmbito regional, nacional
e mundial. (MS)
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1.4. Articular-se a Secretaria responsável pela educação profissional e
tecnológica com as demais Secretarias Estaduais, com vistas a integrar as
políticas públicas em prol da educação profissional e tecnológica, bem como a me-
lhor forma de adequá-las às peculiaridades de âmbito local, regional, nacional e
mundial. (PE, ES, RN, SE, PI)

1.5. Articular a política nacional de Educação Profissional com os ór-
gãos estaduais e municipais, responsáveis pelas políticas de Educação Pro-
fissional e de Ciência e Tecnologia, com vistas a integrar as políticas públicas
em prol do setor, bem como a melhor forma de adequá-las às peculiaridades de
âmbito local, regional, nacional e mundial. (RS, DF, PR)

1.6. Articular-se com as Secretarias de Educação e de Ciências e tecnologia
das esferas federais, estaduais e municipais, com vistas a integrar as políticas
públicas e privadas em prol da educação profissional e tecnológica, bem como a
melhor forma de adequá-las às peculiaridades do âmbito regional, nacional e mundi-
al. (RO)

1.7. Articular com as Instancias de Governo (Federal, Estadual, Muni-
cipal), Secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia dos estados e dos mu-
nicípios e a sociedade civil organizada com vista a integrar as políticas públicas
em prol da Educação Profissional e Tecnológica - EPT, bem como a melhor forma de
adequá-las às peculiaridades de âmbito regional, nacional e mundial. (RR)

1.8. Promover a articulação entre as instâncias governamentais e ins-
tituições de Educação Profissional e Tecnológica com vistas a integrar as
políticas públicas em prol da educação profissional e tecnológica para melhoria e
adequação às peculiaridades de âmbito regional, nacional e mundial. (SC)

1.9. Articular-se com as Secretarias de Estados e Municípios competentes
com vistas a definir e/ou integrar as políticas públicas em prol da educação pro-
fissional e tecnológica, bem como a melhor forma de adequá-las às peculiaridades
de âmbito regional, nacional e mundial. (SP)

1.10. Articular a Secretaria Estadual responsável pela educação profis-
sional e tecnológica com o Conselho Estadual de Educação e com as de-
mais Secretarias Estaduais e Municipais, com as escolas técnicas, faculda-
des, centros e universidades públicas e privadas de educação profissional
e tecnológica, escolas técnicas vinculadas às universidades públicas, ins-
tituições de educação profissional do Sistema “S” e escolas técnicas do
segmento comunitário (associação de moradores, religiosas e beneficen-
tes, organizações não governamentais), com vistas a integrar as políticas pú-
blicas em prol da educação profissional e tecnológica, bem como a melhor forma de
adequá-las às peculiaridades de âmbito local, regional, nacional e mundial. (TO)

Emendas substitutivas – 1
1.1. Definir papéis dos atores sociais na coordenação das Políticas de EPT,

promovendo uma articulação que permita a participação de Secretarias afins, am-
pliando o envolvimento da sociedade civil, adequando-os às peculiaridades de âm-
bito municipal, regional e nacional. (CE)

1.2. Articular cursos profissionalizantes com o sistema S e Escolas
Profissionalizantes para realizar parcerias e criação de cooperativas. (PI)
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1.3. A definição de Planos de Desenvolvimento Nacional, Estadual e
Municipal, elaborados articuladamente, é premissa para a definição de qual-
quer política pública para a Educação Profissional e Tecnológica. Estabele-
cer estratégias concretas para que haja uma articulação entre as Secretari-
as afins (para além das Secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia, como,
por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social), municipais e Esta-
duais, com vistas a integrar as políticas públicas em prol da Educação Profissional
e Tecnológica, bem como a melhor forma de adequá-las às peculiaridades de âmbi-
to regional, nacional e mundial. (RJ)

1.4. Implantação de Fórum Estadual permanente de Educação Profissional,
para subsidiar as políticas estaduais e nacionais da EPT. (AP)

Proposta original – 2
Adotar mecanismos e providências para que as atividades das instituições que

atuam com a Educação Profissional e Tecnológica beneficiem os segmentos públi-
cos, fortalecendo a formação integrada da educação profissional e tecnológica.
(AC, AL, AM, ES, PI, PA)

Emendas aditivas – 2
2.1. Adotar mecanismos e providências para que as atividades das Institui-

ções que atuam com Educação profissional e tecnológica beneficiem os interesses
públicos da sociedade fortalecendo a formação integrada da Educação Profissio-
nal e Tecnológica. (BA;RR)

2.2. Adotar mecanismos e providências para que as instituições de EPT be-
neficiem a comunidade com a formação integrada. (CE)

2.3. Adotar mecanismos e providências para que as atividades das institui-
ções que atuam com Educação Profissional e Tecnológica beneficiem a sociedade
respeitando-se as diversidades étnica e cultural, fortalecendo a formação in-
tegrada da educação profissional e tecnológica. (MT)

2.4. Adotar mecanismos e providências para que as atividades das institui-
ções que atuam com EPT  beneficiem a sociedade, fortalecendo a formação inte-
grada e as ações de inclusão social. (MG;MS;RN)

2.5. Adotar mecanismos e providências para que as atividades das institui-
ções que atuam com Educação Profissional e Tecnológica beneficiem os segmentos
públicos, privados e sociedade civil organizada, fortalecendo a formação inte-
grada da educação profissional e tecnológica. (RO)

2.6. Adotar mecanismos e providências para que as atividades das institui-
ções mantenedoras que atuam na EP beneficiem (ou priorizem)  os segmentos
públicos (suprimiram: “fortalecendo a formação integrada da EPT”).(RS)

Emendas substitutivas – 2
2.1. Implementar a Educação Profissional com a assessoria, acompanhada,

avaliação e certificação pela SEED. (AP)
2.2. Participação das Secretarias de Educação, de Ciência e Tecnologia, do

Trabalho e demais envolvidas com a Educação Profissional para a definição das
políticas públicas nacionais relativas à EPT. (DF)

2.3. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil no sentido de
socializar os conhecimentos científicos e tecnológicos necessários à efetivação da
cidadania. (PR)
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2.4. Integrar políticas públicas em educação profissional envolvendo o siste-
ma municipal, estadual, a rede federal, privada e o do terceiro setor. (PI)

2.5. Adotar mecanismos e providências para que as atividades das institui-
ções que atuam com Educação Profissional e Tecnológica beneficiem a sociedade,
fortalecendo a formação integral, no sentido de garantir uma base científica
sólida, da Educação Profissional e Tecnológica. (RJ)

Emenda Supressiva – 2
Por dificuldade de interpretação da redação. (SC)

Proposta original – 3
Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do Fórum

Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educação Profis-
sional e Tecnológica, ouvindo trabalhadores, representantes de empresas, institui-
ções públicas e privadas, organizações sindicais e não governamentais. (AL, AP,
MG, PI, RN, RO, PA)

Emendas aditivas – 3
3.1. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educação
Profissional e Tecnológica, ouvindo trabalhadores, representantes de empresas,
instituições públicas e privadas, organizações sindicais e não governamentais, com
vistas a oferecer permanentemente subsídios e a renovar as políticas es-
pecíficas para a educação profissional e tecnológica. (AC)

3.2. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através de
Fóruns Estaduais, Regionais e Nacionais em Defesa da Escola Pública, de Semi-
nários Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica, ouvindo trabalhadores,
representantes de empresas, instituições públicas e privadas, organizações sindi-
cais e não-governamentais. (AM)

3.3. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e de Seminários Estaduais e Nacio-
nais de Educação Profissional e Tecnológica, ouvindo trabalhadores, representan-
tes de empresas, instituições públicas e privadas, organizações sindicais e não
governamentais. (BA,CE)

3.4. Criar e Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade
através do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais
de Educação Profissional e Tecnológica, interagindo com trabalhadores, repre-
sentantes de empresas, instituições públicas e privadas, organizações sindicais e
não-governamentais e o Sistema “S”. (MT)

3.5. Fortalecer as relações com os diversos segmentos da sociedade através
do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educa-
ção Profissional e Tecnológica e outros eventos estaduais e municipais, ouvindo
trabalhadores, representantes de empresas, instituições públicas e privadas, organi-
zações sindicais, movimentos sociais e organizações não-governamentais. (MS)

3.6. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educação
Profissional e Tecnológica, ouvindo os trabalhadores, representantes de empresas,
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instituições públicas e privadas, organizações estudantis, organizações sindicais
e não-governamentais. (RR, SC)

3.7. Estabelecer e fortalecer relações de parcerias com os vários segmen-
tos da sociedade através da participação em Fóruns e Seminários Locais, Esta-
duais e Nacionais, em prol da Educação Profissional e Tecnológica, ouvindo
trabalhadores e representantes de empresas e empregadores, respectivas as-
sociações, instituições públicas e privadas, organizações sindicais e não-governa-
mentais. (TO, PE)

Emendas substitutivas – 3
3.1. Fortalecer as relações com os vários segmentos da sociedade através do

Fórum Nacional  Permanente de EPT e Seminários Nacionais em defesa da escola
publica, de seminários nacionais de Educação Profissional e Tecnológica, ouvindo
trabalhadores, representantes de empresas, instituições públicas e privadas, orga-
nizações sindicais e não governamentais. (SP)

3.2. Promover encontros permanentes objetivando fortalecer as relações da
educação profissional e tecnológica com os vários segmentos da sociedade (ES)

3.3. Que as instituições de Educação Profissional e Tecnológica forta-
leçam as relações com os vários segmentos da sociedade, ouvindo trabalha-
dores, representantes de empresas, instituições públicas e privadas, organizações
não-governamentais e entidades de classe. (RJ)

Proposta original – 4
Definir claramente a relação entre as modalidades de oferta de Educação Pro-

fissional e Tecnológica com os níveis de educação regular. ( Aprovada na íntegra
nos estados:  AL, BA, ES, MG, PE, PI, RN, RO,PA)

Emendas aditivas – 4
4.1. Definir, claramente, a relação entre as modalidades de oferta de Educação

Profissional e Tecnológica com todos os níveis de educação regular. (AC, AM, RJ)
4.2. Definir claramente a relação entre as modalidades de oferta de Educação

Profissional e Tecnológica com os níveis de educação básica. (MT)
4.3. Definir claramente a relação entre as modalidades de oferta da Educação

Profissional e Tecnológica com todos os níveis educacionais. (MS, CE)
4.4. Definir claramente a articulação e a relação de continuidade entre as

modalidades de oferta de Educação Profissional e Tecnológica com os níveis de
educação regular. (RR)

4.5. Definir claramente a relação entre as modalidades de oferta de Educação
Profissional e Tecnológica com os níveis de educação básica desenvolvidos na
idade própria ou na modalidade de EJA (Educação de Jovens e Adultos, nos
níveis do ensino fundamental e do ensino médio). (TO)

Emenda substitutiva – 4
4.1. Definir claramente a relação entre a Educação Profissional e

Tecnológica, a Educação Básica e a Educação Superior, de modo a respei-
tar os projetos políticos pedagógicos e a autonomia das instituições de
ensino em suas escolhas conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. (SC)
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Proposta original – 5
Articular as instâncias de governo e da sociedade civil no sentido de transferir

e apropriar conhecimentos tecnológicos que atendam aos interesses da sociedade.
(AL, AM, MS, MG, MS)

Emendas aditivas – 5
5.1. As instâncias de governo e da sociedade civil no sentido de construir e

viabilizar o acesso pleno dos conhecimentos tecnológicos que atendam aos in-
teresses da sociedade. (AC)

5.2. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil no sentido de
transferir e apropriar conhecimentos tecnológicos em regime de parcerias, coo-
peração técnica, convênios e contratos. (AP)

5.3. Articular e comprometer as instâncias de governo e da Sociedade Civil
no sentido de transferir e apropriar conhecimentos tecnológicos que atendam aos
interesses da sociedade. (BA, DF)

5.4. Promover a articulação entre as instâncias do governo e da sociedade
civil para viabilização do processo transferência/apropriação de conhecimentos
tecnológicos. (CE)

5.5. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil e definir políticas
no sentido de transferir, divulgar e apropriar conhecimentos tecnológicos que aten-
dam aos interesses da sociedade. (PB)

5.6. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil no sentido de
compartilhar e apropriar conhecimentos tecnológicos que atendam aos interes-
ses da sociedade. (PE, ES, MT, RS, TO)

5.7. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil no sentido de criar
condições de transferência e apropriação de conhecimentos tecnológicos que aten-
dam aos interesses da sociedade. (RJ)

5.8. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil através das Câ-
maras de Educação Profissional e Tecnológica no sentido de transferir e apro-
priar conhecimentos tecnológicos que atendam aos interesses da sociedade. (RN)

5.9. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil no sentido de
transferir e apropriar conhecimentos tecnológicos com qualidade que atendam
aos interesses da sociedade. (RO)

5.10 Articular as instâncias de governo e da sociedade civil organizada no
sentido de transferir e apropriar conhecimentos científicos e tecnológicos que
atenda aos interesses da sociedade. (RR)

5.11. Articular e comprometer as instâncias de governo e da sociedade civil
no sentido de transferir e apropriar conhecimentos tecnológicos que atendam aos
interesses da sociedade, principalmente políticas de inclusão social. (SC)

5.12. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil organizada para
estabelecer condições para transferência e/ou apropriação de conhecimentos
tecnológicos que atendam aos interesses da sociedade. (SP)

Emenda substitutiva – 5
5.1. Articular as instâncias de governo e da sociedade civil no sentido de

transferir e apropriar conhecimentos tecnológicos que atendam aos interesses re-
gionais. (PA)
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Proposta original – 6
Promover a adequação da educação profissional e tecnológica, com os arran-

jos produtivos que atendam às especificidades locais e regionais. (AC, AL, AM, BA,
ES, MT, MS, RN, RO, SC, PA)

Emendas aditivas – 6
6.1. Promover a adequação da educação profissional e tecnológica às

especificidades do mundo do trabalho em constante mutação, nos vários
segmentos da estrutura sócio-econômica e tecnológica local, regional e
nacional. (TO)

6.2. Promover a interação da Educação Profissional com os arranjos produ-
tivos, de modo a atender às especificidades locais e regionais. (RS, RR, PE)

Emendas substitutivas – 6
6.1. Expandir as relações da EPT com o dinâmico setor econômico-

produtivo, para suporte às especificidades locais e regionais. (CE)
6.2. Promover a adequação da EPT, com diretrizes voltadas para a forma-

ção do cidadão enquanto sujeito consciente do seu papel na sociedade. (MG)
6.3. Explorar as potencialidades de cada região de acordo com as ca-

deias produtivas a fim de promover a adequação da educação profissional e
tecnológica identificando, através de pesquisa de campo, os cursos de
capacitação profissional que atendam a demanda de mercado (PI)

6.4. Promover a integração da Educação Profissional e Tecnológica com
o desenvolvimento econômico e social de forma a atender às especificidades
locais e regionais, conforme as Diretrizes dos Planos de Desenvolvimento
Nacional, Estadual e Municipal. (RJ, SE)

Proposta original – 7
Criar e implantar políticas de certificação profissional, utilizando a rede de

instituições públicas federais e estaduais de educação profissional e em parcerias
com outros Ministérios, que atuam em Educação Profissional e Tecnológica. (AL,
AM, RO)

Emendas aditivas – 7
7.1. Criar e implantar políticas de certificação profissional, utilizando a rede

de instituições públicas federais e estaduais, municipais e privadas de educação
profissional e em parcerias com outros Ministérios, que atuam em Educação Profis-
sional e Tecnológica. (PA)

7.2. Criar e implantar políticas de certificação (....), utilizando a rede de insti-
tuições públicas federais, estaduais e privadas de Educação Profissional e Tecnológica,
em parcerias com outros ministérios. (BA)

7.3. Criar e implantar políticas de certificação profissional, utilizando a rede
de instituições públicas federais e estaduais, municipais e privadas de educação
profissional em parcerias com outras instituições governamentais e não go-
vernamentais, que atuam em Educação Profissional e Tecnológica. (ES)

7.4. Propor e implantar políticas de certificação profissional para todos os
segmentos, utilizando a rede de instituições públicas e privadas de educação
profissional e em articulação com os Ministérios e demais atores envolvidos
com a em Educação Profissional e Tecnológica (vide Parecer CNE/CEB n°. 40/
2004). (MT)
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7.5. Criar e implantar políticas de certificação profissional, utilizando as redes
públicas e privadas, autorizadas pelos seus respectivos sistemas de ensi-
no, em parceria com outros Ministérios que atuam em educação profissional e
tecnológica. (GO)

7.6. Criar e implantar políticas de certificação profissional, envolvendo a
rede de instituições públicas federais, estaduais, municipais e privadas de edu-
cação profissional e em parcerias com outros Ministérios, que atuam em Educação
Profissional e Tecnológica. (MS, AC, PA)

7.7. Criar e implantar políticas de certificação profissional, utilizando toda
rede de instituições (...suprimiram uma parte) de educação profissional e em
parceria com ministérios que atuem em EPT. (MG)

7.8. Implantar política de certificação profissional, através das redes públi-
cas Federal e Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, visando o reco-
nhecimento dos conhecimentos tácitos obtidos , na da educação não
formal.(PR)

7.9. Criar e implantar políticas de qualificação e certificação profissional,
utilizando a rede de instituições públicas federais, estaduais, municipais e priva-
das em parcerias com outros Ministérios, que atuam em Educação Profissional e
Tecnológica. (PI)

7.10. Criar e implantar políticas de certificação profissional, utilizando a rede
de instituições públicas federais, estaduais e municipais de educação profissional
e em parcerias com outros Ministérios e Secretarias Estaduais e Municipais,
que atuam em Educação Profissional e Tecnológica, considerando o Sistema Na-
cional de Certificação atualmente em discussão. Criar mecanismos para
que as instituições privadas possam se candidatar – com base em proces-
so de habilitação – a parceiras do Estado quanto às certificações profissi-
onais. (RJ)

7.11. Criar e implantar políticas de certificação profissional que atendam os
interesses dos trabalhadores, utilizando a rede de instituições públicas (fede-
rais e estaduais) e privadas de educação profissional e em parcerias com outros
Ministérios que atuam em Educação Profissional e Tecnológica. (RN)

7.12. Criar e implantar políticas de certificação profissional, utilizando a rede
de instituições públicas federais, estaduais, municipais e particulares de Educa-
ção Profissional, em parcerias com outras instituições governamentais e não
governamentais que atuam em Educação Profissional, com critérios pré-esta-
belecidos pelo CNE, normatizados e fiscalizados pelos CEEDs. (RS;SC)

7.13. Criar e implantar políticas de certificação profissional, utilizando a rede
de instituições públicas e privadas de educação profissional e em parcerias com
outros Ministérios, que atuam em Educação Profissional e Tecnológica. (SP;PE;PB;RR)

7.14. Implementar políticas de certificação profissional, utilizando a rede de
instituições ....federais, estaduais, municipais e privadas de educação profissional
e tecnológica em parcerias com outros Ministérios, Secretarias Estaduais e ór-
gãos técnicos da área, que atuam em Educação Profissional e Tecnológica. (TO)

Emendas substitutivas – 7
7.1. As escolas expedirão e registrarão, sob sua responsabilidade, os diplo-

mas de técnico, para fins de validação nacional, sempre que seus planos de cursos
de educação profissional, com a chancela dos Ministérios articulados no financia-
mento do curso EPT. (AP)
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7.2. Implantar e regulamentar, conforme a legislação vigente, em parceria
com Ministérios atuantes nesta área, a certificação profissional, restringindo-a à
rede de instituições públicas e privadas credenciadas para fornecer essa modalida-
de educacional. (CE)

7.3. Criação e implementação de políticas de certificação profissional. (DF)

Proposta original – 8
Articular-se com os Conselhos Nacionais e Regionais de Classe com o objetivo

de subsidiar as políticas nacionais de educação profissional e tecnológica. (AL, AM,
ES, MG, PE, RN, RS, RO, RR, SC, PA)

Emendas aditivas – 8
8.1. Articular-se e fortalecer as relações com os conselhos nacionais e re-

gionais de classe com o objetivo de subsidiar as políticas nacionais de educação
profissional e tecnológica. (AC)

8.2. Acelerar o registro dos novos cursos técnicos nos conselhos profissionais.
Ex.. CREA. (RS)

8.3. Articular-se com os Conselhos de Educação Nacional, Estaduais, do DF
e Municipais e os Conselhos de classe com objetivos de subsidiar as políticas
nacionais de Educação Profissional e Tecnológica. (BA)

8.4. Democratizar os Conselhos Nacionais e Regionais de classe e de Educa-
ção, com representantes de instituições de EPT, para articular e subsidiar
as políticas estaduais e nacionais de EPT. (AP)

8.5. Articular-se com os Conselhos Municipais Setoriais, Nacionais e Regio-
nais de Classe, com o objetivo de subsidiar as políticas nacionais de EPT. (CE)

8.6. Articular-se com os Conselhos Nacionais e Regionais de Classe com o
objetivo de criar e fortalecer políticas Nacionais de Regulamentação da Educa-
ção Profissional e Tecnológica. (MT)

8.7. Articular-se com os Conselhos Nacionais e Regionais de classe com o
objetivo de subsidiar as políticas nacionais de Educação Profissional e Tecnológica,
visando a inclusão social. (PR)

8.8. Articular-se com os Conselhos Nacionais e Regionais de Classe com o
objetivo de subsidiar as políticas nacionais de educação profissional e tecnológica e
de regulamentação do exercício profissional dos egressos e EPT. (SP)

8.9. Articular-se com os Conselhos (suprimiram o nacionais) Regionais e
de Classes com o objetivo de subsidiar a Política Nacional de EPT. (SE)

8.10. Articular-se com os Conselhos Nacionais e Regionais de Classe e de
fiscalização do exercício profissional regulamentado, bem como, Delegaci-
as, Sindicatos e Associações Classistas com o objetivo de subsidiar as políticas
regionais e nacionais de educação profissional e tecnológica. (TO)

Emendas substitutivas – 8
8.1. Promover a articulação com os Conselhos Nacionais e Regionais Profissi-

onais por meio do Fórum de Educação Profissional e Tecnológica, com o obje-
tivo de subsidiar as Políticas Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica. (MS)

8.2. Articular-se com os Conselhos Nacionais e Regionais de Classe, com o
objetivo de subsidiar as políticas nacionais de educação profissional e tecnológica,
de modo a garantir o exercício das competências profissionais previstas
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na organização curricular dos cursos técnicos e tecnológicos autorizados
pelos respectivos sistemas de ensino. (GO)

Proposta original – 9
Criar a Câmara de Educação Profissional e Tecnológica no Conselho Nacional

de Educação. (AL, AP, AM, BA, CE, MT, MS, MG, RO, PA)

Emendas aditivas – 9
9.1. Criar a Câmara de Educação Profissional e Tecnológica no Conselho Naci-

onal de Educação, visando o fortalecimento das políticas públicas e amplia-
ção das ações de EPT na sociedade. (AC)

9.2. Criar a Câmara de Educação Profissional e Tecnológica no Conselho Naci-
onal e Estadual de Educação. (ES, PB, PR, PE, RN, RS, RR)

9.3. Criar a Câmara de Educação Profissional e Tecnológica nos Conselhos de
Educação (Nacional, Estadual e Municipal). (SP)

9.4. Criar Câmaras de Educação Profissional e Tecnológica no Conselho Naci-
onal de Educação e nos Conselhos Estaduais de Educação, onde ainda não exista
essa Câmara. (TO)

9.5. Criar um organismo aglutinador de educação profissional, cujas atribui-
ções compreendam autorização e monitoramento das ações, criação de um siste-
ma de avaliação e criação de cursos de pós-graduação em educação profissional
tecnológica (CE)

Emenda substitutiva – 9
9.1. Ampliar a representação das instituições que ofertam EPeT nos Conse-

lhos Nacional e Estadual de Educação. (SC)

Proposta original – 10
Admitir um período de transição para que os conteúdos de novos instrumen-

tos legais sejam amplamente discutidos pelas comunidades e instituições, garan-
tindo a participação de todos os seus agentes. (Aprovada na íntegra nos estados:
AL, AP, BA, MG, SC, TO, PA)

Emendas aditivas – 10
10.1. Definir um período de transição em que os novos conteúdos e novos

instrumentos legais sejam amplamente discutidos pelas comunidades e institui-
ções, a fim de garantir a participação de todos os seus agentes. (CE, AM, AC, ES,
PE, RO, RR, RJ, MS)

10.2. Estabelecer um período máximo de transição para que os conteúdos
de novos instrumentos legais sejam amplamente discutidos pelas comunidades e
instituições, garantindo a participação de todos os seus agentes. (MT)

10.3. Admitir um período de transição para que os conteúdos de novos instru-
mentos legais sejam ajustados e implementados pelas instituições. (MS)

10.4. Estabelecer um período mínimo de discussão com a comunidade e
instituições na construção e implantação de novos instrumentos legais, ga-
rantindo a participação de todos os seus agentes e o controle social dos mes-
mos. (PR)
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Emenda supressiva – 10
(RN)

Proposta original – 11
Adotar medidas que renovem a dinâmica de atuação das redes de educação

profissional, incentivando o intercâmbio de experiências e de informações, bem
como a articulação institucional com vistas ao fortalecimento da Educação Profissi-
onal e Tecnológica. (AC, AL, AP, AM, BA, MT, MG, PR, RN)

Emendas aditivas – 11
11.1. Adotar medidas que mantenham atualizadas as dinâmicas de atua-

ção das redes de EPT, como incentivo institucional ao intercâmbio de experiên-
cias e de informações, com vistas ao fortalecimento dessa modalidade de ensi-
no. (CE)

11.2. Implementar medidas que renovem a dinâmica de atuação das redes
de educação profissional, incentivando o intercâmbio de experiências e de informa-
ções, bem como a articulação interinstitucional com vistas ao fortalecimento da
Educação Profissional e Tecnológica. (ES)

11.3. Adotar medidas que renovem a dinâmica de atuação das instituições
de educação profissional, incentivando o intercâmbio de experiências e de informa-
ções, bem como a articulação institucional com vistas ao fortalecimento da Educa-
ção Profissional e Tecnológica. (MS)

11.4. Criar medidas que assegurem a dinâmica de atuação intra e entre
redes de educação profissional, incentivando o intercâmbio de experiências e de
informações, bem como a articulação institucional com vistas ao fortalecimento da
Educação Profissional e Tecnológica. (RJ)

11.5. Adotar (ou implementar) medidas para a criação da rede nacional e
estadual de EP, incentivando o intercâmbio de experiências  e de informações, bem
como a articulação interinstitucional, com vistas ao fortalecimento da EP. (RS)

11.6. Adotar medidas que renovem a dinâmica de atuação das redes de edu-
cação profissional, incentivando o intercâmbio de experiência e de informações,
visando o fortalecimento da educação tecnológica. (RO)

11.7. Adotar medidas que renovem a dinâmica de atuação dos Fóruns Naci-
onais e Estaduais das redes de educação profissional, incentivando o intercâmbio
de experiência e de informações, bem como a articulação institucional com vistas
ao fortalecimento da EPT. (RR)

11.8. Adotar medidas que renovem a dinâmica de atuação das redes de edu-
cação profissional, promovendo o intercâmbio de experiências e de informações,
bem como a articulação institucional com vistas ao fortalecimento da Educação
Profissional e Tecnológica. (SC)

11.9. Adotar medidas que garantam a dinâmica de atuação das redes de
educação profissional, incentivando o intercâmbio de experiências, de informações
e de recursos materiais e financeiros, bem como a articulação institucional
com vistas ao fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica. (SP)

11.10. Adotar medidas que renovem a dinâmica de atuação das instituições
de educação profissional e tecnológica, que incentivem o intercâmbio de experiên-
cias e de informações, e que promovam a articulação institucional entre todas as
redes, com vistas ao fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica. (TO)
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Emenda substitutiva – 11
11.1. Adotar medidas que renovem a dinâmica de atuação e articulação ins-

titucional das redes de EPT, com vistas à sua consolidação e ao seu fortalecimen-
to. (SE)

NOVAS PROPOSTAS

12. Ampliar a participação das Forças Armadas no esforço nacional para pro-
mover a educação profissional e tecnológica, através das instituições de formação
profissional para atender as demandas da sociedade civil. (AC)

13. Promover a aproximação das modalidades do ensino regular e EPT,
visando à reformulação curricular do ensino básico, oportunizando aos
educandos vivências práticas de modo a complementar os currículos da
EPT para atender as necessidades da sociedade. (AC)

14. Articular com as instituições e entidades organizadas da sociedade civil
que atuam na zona rural/florestal com a finalidade de garantir o atendimento das
demandas de formação profissional e tecnológicas dos jovens e trabalhadores ga-
rantidos pela legislação. (AC)

15. Intensificar a cooperação entre instituições, de modo a estimular o
surgimento de soluções criativas para os problemas que inibem a construção de
uma sociedade justa, que assegure a todos o bem estar social. (AL)

16. Intensificar a contribuição da hélice governamental na formação de um
quadro de competências técnicas para a formação de agentes e para educação de
pessoas com necessidades especiais. (AL)

17. Adotar mecanismos e providências para que os alunos de EPT revertam
seus conhecimentos em favor da comunidade, através de estágios e vivências de
trabalho. (AP)

18. Articular políticas de pesquisa de mercado e intermediação de mão-de-
obra em regime de parceria com as instituições de EPT e organizações governa-
mentais e ONG’s. (AP)

19. Definir a nomenclatura do curso pela CBO (AP)
20. Articular uma política interministerial de EPT, MEC, TEM, M.C e Tecnologia,

Ministério da Agricultura, Ministério dos Transportes, MTIC, Planejamento e
outros.(AP)

21. Criar um núcleo para divulgar as informações e as relações
interinstitucionais de âmbito regional e nacional. (AM)

22. Adotar mecanismos a fim de definir as modalidades de oferta de Educação
Profissional e Tecnológica, fortalecendo a formação integrada e garantindo a conti-
nuidade de estudos. (AM)

23. Articular-se com os Órgãos de Educação, responsáveis pela regulamenta-
ção dos cursos, visando agilizar os processos de aprovação com vistas a atender
em tempo hábil as demandas evidenciadas.(BA)

24. Estabelecer parcerias entre as instituições de formação, setor produtivo e
outros segmentos visando à melhoria na qualidade da Educação Profissional e
Tecnológica. (BA)

25. Fortalecer o controle social da EPT por meio de Conselhos e Conferências. (CE)
26. Criar mecanismos que assegurem a colaboração em nível municipal e

regional, com vistas ao fortalecimento da EPT. (CE)
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27. Valorização e ampliação da articulação com as entidades de classe. (DF)
28. Adoção de medidas voltadas à renovação e dinâmica de atuação das re-

des de educação profissional. (DF)
29.  Criar  Fóruns  Estaduais  permanentes de Educação Profissional e

Tecnológica com a participação de representantes das instituições públicas e priva-
das, visando o  fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica. (MT;MS)

30. Ter assegurada a instalação de instituições federais de Educação Profissi-
onal e Tecnológica no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul. (MS)

31.  Promover a regulamentação da EPT através de leis ordinárias, não de
decretos, portarias e pareceres, como forma de garantir a estabilidade institucional
da EPT dentro da LDB. (MG)

32. Promover a Educação Profissional e Tecnológica com vistas a atender às
especificidades locais e regionais voltadas a inclusão social.  (PR)

33. Adotar mecanismos e providências para que o segmento produtivo de
bens e serviços contribua, significativamente, na definição e atualização dos perfis
profissionais na Educação Profissional e Tecnológica. (PE)

34. Estabelecer normas de oferta de cursos na área de agropecuária definin-
do ações por parte das redes federal, estadual, municipal e privada. (PI)

35. Integrar e garantir as ações do sistema “S” e outras empresas que atuam
com capacitação de mão de obra com as ações das Secretarias de Governo. (PI)

36. Manter um diálogo permanente com o sistema federal e o sistema “S”. (PI)
37. Promover a articulação entre os sujeitos sociais que interagem na EPT e

os diversos segmentos da sociedade através do Fórum Nacional em Defesa da
Escola Pública, de Seminários Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica,
etc., com o objetivo de subsidiar as políticas nacionais de Educação Profissional e
Tecnológica. (RJ)

38. Modificação na composição dos Conselhos de Educação a fim de que se
permita a representatividade paritária dos vários seguimentos da EPT. (RJ)

39. Criar a Câmara de Educação Profissional e Tecnológica no Conselho Naci-
onal de Educação, assim como nos Conselhos Estaduais e Municipais, respeitando a
representatividade. (RJ)

40.  Estimular o segmento privado e o terceiro setor, através de programas de
incentivo à responsabilidade social, a absorver profissionais formados por institui-
ções de Ensino Profissional e Tecnológico. (RN)

41. Promover o fortalecimento e a expansão das instituições de Educação
Profissional e Tecnológica já existente, através de políticas públicas que incentivem
a divulgação e aproveitamento do conhecimento por elas produzido. (RN)

42. Instituir um Fórum Estadual de Educação Profissional e Tecnológica com a
representação dos trabalhadores, de empresas e das instituições públicas e priva-
das, organizações sindicais e não-governamentais ligadas à Educação Profissional
e Tecnológica. (RN)

43. Fortalecer as relações da Educação Profissional com trabalhadores, em-
pregadores, instituições públicas e privadas, governamentais e não-governamen-
tais. (RS)

44. Manter a relação entre as  modalidades de oferta de Educação Profissi-
onal com a Educação Básica e Superior, de  modo a respeitar os projetos políticos
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pedagógicos e a autonomia das instituições de ensino em suas escolhas, conforme
previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (RS)

45. Elaborar um plano nacional de Educação Profissional que contemple as-
pectos como o da inclusão social, inclusão digital e tecnológica, financiamento da
Educação Profissional em seus diferentes níveis e redes; definindo os papéis gover-
namentais nas diferentes esferas, bem como as estratégias de operacionalidade do
Plano, visando ao desenvolvimento da Educação Profissional do Brasil. (RS)

46. Instituir Fóruns Estaduais Permanentes da EPT constituídos pelos órgãos
públicos, privados e sociedade civil organizada, de caráter consultivo e fiscalizador,
objetivando o acompanhamento e monitoramento sistematizado das políticas pú-
blicas da EPT. (RR)

47.  Expandir a rede pública da EPT de forma a atender as localidades mais
distantes dos grandes centros, observando as demandas específicas locais. (RR)

48. Criar e regulamentar Fóruns Estaduais de Educação Profissional e
Tecnológica. (SC)

49. Criar a Comissão Estadual de Santa Catarina de EPeT para com
vistas a organizar o Fórum Estadual de EPeT  (SC)

50. Criar e implementar observatórios estaduais objetivando identifi-
car as demandas da sociedade, tendências e necessidades regionais, vi-
sando a estruturação de novos cursos de educação profissional e
tecnológica. (SC)

51. Consolidar o projeto nacional de educação profissional e tecnológica am-
plamente discutida com a sociedade organizada, que contemple o plano de ação
com metas e aplicações dos recursos, considerando as propostas apontadas nos
diversos eixos temáticos. (SC)

52. As Entidades representantes dos técnicos devem estar sempre envolvidas
nas discussões de sua formação, por serem os mais próximos das necessidades
reais da classe.  (SP)

53. Construir instrumentos de diagnóstico à realidade da EPT no Brasil, tais
como: observatórios de trabalho e emprego em níveis locais, regionais e nacionais
– Cursos da EPT. – Censos. Etc. (SP)

54. Definir claramente o arcabouço legal das responsabilidades e atribuições
das diversas instâncias de Governo e da sociedade civil organizada, incluindo as
vinculações orçamentárias. (SP)

55. Adotar mecanismos e providências para que o segmento produtivo de
bens e serviços contribua, significativamente, na definição e atualização dos proje-
tos pedagógicos das instituições e dos perfis profissionais definidos na Educação
Profissional e Tecnológica. (TO)

56. Assegurar o desenvolvimento da educação profissional para ocupações de livre
exercício nos termos do artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal de 1988. (TO)
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Eixo Temático IV
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Estratégias operacionais de desenvolvimento da
Educação Profissional e Tecnológica

IV.1 - Sistema de gestão
A gestão democrática é uma das estratégias de superação do autoritarismo,

do individualismo e das desigualdades sociais. Assim, é preciso democratizar o
espaço escolar e a cadeia de relações nele estabelecidas. Sua implantação exige o
enfrentamento das distorções sociais presentes na legislação e nas práticas educa-
cionais vigentes.

No que tange à democratização, é importante ressaltar alguns pontos, como:
a participação democrática na elaboração, implementação, acesso e a avaliação da
política pública, buscando a superação do viés compensatório; a relação democrá-
tica entre as instâncias governamentais, e destas com as instituições; a democra-
cia interna das instituições mediante a participação democrática da comunidade
educacional e na composição e eleição de seus órgãos diretivos.

Diante dessas questões, cabe ressaltar que a gestão democrática não se cons-
titui num fim em si mesma, mas numa das estratégias de desenvolvimento nacio-
nal e de inclusão social.

Proposta original – 1
Estabelecer mecanismos de acompanhamento e controle das políticas     pú-

blicas de educação profissional e tecnológica, instituições públicas e privadas, bem
como em organizações sindicais, organizações comunitárias e não-governamen-
tais; (AL; AM; GO; MA; RO; RR)

Emendas aditivas – 1
1.1. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e controle das políticas

públicas de educação profissional e tecnológica, nas três esferas de governo,
em instituições públicas e privadas, bem como em organizações sindicais, organi-
zações comunitárias e não-governamentais, através de instâncias colegiadas
(conselhos, fórum...) que possibilite a participação democrática entre os
atores envolvidos. (AC)

1.2. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e controle das políticas
públicas de educação profissional e tecnológica, instituições públicas e privadas,
bem como em organizações sindicais, organizações comunitárias e não-gover-
namentais, através de órgãos governamentais tais como CGU, TCU, entre
outros. (PB)

1.3. Estabelecer mecanismos de planejamento participativo, acompanha-
mento e controle das políticas públicas de educação profissional e tecnológica nas
instituições públicas e privadas, bem como em organizações sindicais, organiza-
ções comunitárias e não-governamentais. (SC)

Proposta original – 2
Elaborar e propor ao Legislativo, instrumentos jurídico-normativos, após con-

sulta aos segmentos representativos, que incorporem os princípios, fundamentos,
definições e políticas com vistas a desencadear ações inovadoras e consistentes na
área da Educação Profissional e Tecnológica; (AL, AM, BA, ES, GO, MA, MS, MG, PE,
RN, RO, RR, TO)
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Emendas aditivas – 2
2.1. As instâncias colegiadas de Educação Profissional instituídas em

cada região devem Elaborar e propor ao Legislativo, instrumentos jurídico-
normativos, após  consulta aos segmentos representativos, que incorporem os
princípios, fundamentos, definições e políticas com vistas a desencadear ações ino-
vadoras e consistentes na área da educação profissional e tecnológica. (AC)

2.2. Elaborar e propor ao Legislativo, instrumentos jurídico-normativos, após
consulta aos segmentos representativos, que incorporem os princípios, fundamen-
tos, definições e políticas com vistas a desencadear ações inovadoras e consisten-
tes na área da Educação Profissional e Tecnológica, inclusive em desenho de
geração de trabalho e renda nos processos de desenvolvimento econômi-
co e social, regional e nacional. (RJ)

2.3. Criação de Fóruns Estaduais para elaborar e propor ao Legislativo,
instrumentos jurídico-normativos, após consulta aos segmentos representativos,
que incorporem os princípios, fundamentos, definições e políticas com vistas a de-
sencadear ações inovadoras e consistentes na área da educação profissional e
tecnológica. (PB)

Emendas substitutivas – 2
2.1. Elaborar e propor aos órgãos competentes, instrumentos jurídico-

normativos, mediante consulta aos segmentos representativos, que incorporem
os princípios, fundamentos, definições e políticas com vistas a desencadear ações
inovadoras e consistentes na área da educação profissional e tecnológica. (MT)

2.2. Elaborar e propor ao legislativo e executivo, instrumentos jurídico-
normativos, após consulta a todos os segmentos representativos, com paridade,
que incorporem os princípios politico-pedagógicos da educação profissional e
tecnológica, com vistas a desencadear ações inovadoras e consistentes na área
da educação profissional e tecnológica. (PR)

2.3. Elaborar e propor ao Legislativo, instrumentos jurídico-normativos, após
consulta aos segmentos representativos, que incorporem os princípios, fundamen-
tos, definições e políticas, com vistas a fortalecer ações e desencadear inova-
ções consistentes na área da Educação Profissional. (RS)

Proposta original – 3
Elaborar e implementar um modelo de gestão que promova a inclusão social.

(AL, MG, PB, PR, PE, PI, RJ, RS, RO, RR)

Emenda aditiva – 3
3.1. Elaborar e implementar um modelo de gestão que promova a inclusão

social, garantindo recursos financeiros para implantação e manutenção das
ações inclusivas. (MA)

Emendas substitutivas – 3
3.1. Elaborar e implementar um modelo de gestão descentralizada que pro-

mova o exercício da cidadania e a inclusão social, preservando a autonomia das
instituições de educação profissional e tecnológica. (BA)

3.2. Estimular a implementação nas redes públicas e privadas, bem como nas
organizações sindicais, comunitárias e não- governamentais, (de) modelos de ges-
tão que promovam a inclusão social. (GO)
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3.3. Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar modelos de gestão de-
mocráticos que promovam a inclusão social, preservando a autonomia das
instituições de educação profissional e tecnológica. (SC)

Proposta original – 4
Construir mecanismos de gestão democrática em todas as instituições, envol-

vendo todas as redes que compõem a educação profissional e tecnológica; (AC;
GO; MT; MS; MG; PR; PE; RJ; RO; TO)

Emenda aditiva – 4
4.1. Construir mecanismos de gestão democrática em todas as instituições,

envolvendo todas as redes que compõem a educação profissional, tecnológica in-
clusiva e tecnologia assistida. (PB)

Proposta original – 5
Envolver as comunidades nas definições e estruturação dos cursos; (AL, AM,

ES, GO, MA, MG, RN)

Emendas aditivas – 5
5.1. Envolver as comunidade e instituições afins nas definições e estruturação

dos cursos; (AP)
5.2. Envolver as comunidades nos processos de definições e estruturação

dos cursos (MT)
5.3. Envolver as comunidades através de suas organizações representa-

tivas nas definições e estruturação dos cursos. (PB)

Emendas substitutivas – 5
5.1. Garantir a participação dos diversos segmentos sociais, primordialmente

dos setores produtivos de bens e serviços, nas definições e estruturação dos cur-
sos. (PE)

5.2. Envolver as comunidades na definição e avaliação dos cursos de educa-
ção profissional e tecnológica. (RO)

5.3. Criar conselhos paritários formados pela sociedade civil organizada, ins-
tituições formadoras e gestores, para definição, estruturação, acompanhamento e
avaliação dos cursos de EPT.(RR)

5.4. Desenvolver pesquisa aplicada, em parceria com empresas, proporcio-
nando respostas rápidas ao mercado, agregando valor ao ensino para fomentar a
cultura do trabalho, envolvendo as comunidades e o setor produtivo nas definições
e estruturação dos cursos.(TO)

Proposta original – 6
Ampliar o acesso e permanência dos educandos das redes à educação profis-

sional e tecnológica mediante a expansão das vagas nas instituições públicas, aper-
feiçoando as condições de permanência nas escolas, inclusive para as minorias,
assim como criando mecanismos de combate à evasão escolar. (AL, ES, GO, MA,
MT, MG, RJ, RN, RO, TO)
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Emendas substitutivas – 6
6.1. Ampliar o acesso, permanência e promoção dos educandos das redes à

educação profissional e tecnológica mediante, a expansão das vagas das diferen-
tes redes e ou sistemas de ensino, com a garantia da sustentabilidade,
criando mecanismos de prevenção e combate à evasão escolar. (BA)

6.2. Ampliar o acesso e permanência dos educandos das redes à educação
profissional e tecnológica mediante a expansão das vagas nas instituições públicas,
aperfeiçoando as condições de permanência nas escolas,  criando políticas de com-
bate à evasão escolar. (MT)

NOVAS PROPOSTAS

7. Criar e implementar instâncias colegiadas de EPT em cada Estado e/ou
Município. (AC)

8. Ampliar representatividades nos conselhos estaduais e municipais de edu-
cação, inserindo representantes dos movimentos estudantis, sindicatos de profes-
sores e agências de fomento de modo a democratizar todos os processos da Educa-
ção Profissional e Tecnológica. (AM)

9. Estimular que as escolas e instituições de EPT façam opção pela modalida-
de prevista no Decreto 5154, inciso II do §1º, artigo 4º, com a responsabilidade de
analisar as condições financeiras, econômicas e pedagógicas, principalmente com
visão de futuro. (AP)

10. Criar critérios de avaliação de desempenho para as instituições que atuam
com a Educação Profissional e Tecnológica. (BA)

11. Estabelecer critérios e mecanismos para seleção e capacitação, acompa-
nhamento e avaliação dos gestores. (CE)

12. Promover a vinculação do planejamento das políticas de emprego, renda
e formação profissional às políticas regionais e nacionais de desenvolvimento. (CE)

13. Estabelecer mecanismos de pesquisa e de divulgação de dados e informa-
ções sobre situações de emprego e de formação, que desenvolvam metodologias
de construção de diagnósticos sobre o movimento do emprego no mundo do traba-
lho. (CE)

14. Criar instâncias participativas de construção dos planos dos cursos de
capacitação profissional (Exemplo: Comitês Técnicos Consultivos). (CE)

15. Garantir condições para a implementação de um plano de formação inicial
e continuada, técnica e tecnológica, que organize os cursos de curta, média e longa
duração, em módulos seqüenciais e flexíveis, que constituam itinerários formativos
correspondentes às diferentes especialidades ou ocupações, pertencentes aos dife-
rentes setores da economia. (CE)

16. Estabelecer critérios e regulamentar a certificação profissional. (CE)
17. Cobrança junto aos Órgãos competentes quanto à regulamentação imedi-

ata de algumas profissões de nível técnico. (DF)
18. Aumento do número de vagas e de diversidade de Cursos Básicos e Téc-

nicos. (DF)
19. Implementar as políticas de acesso e permanência das etnias, populações

do campo e das pessoas com necessidades especiais à educação profissional e
tecnológica. (MT)
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20. Garantir condições de recursos humanos e infra-estrutura para o pleno
funcionamento dos cursos profissionalizantes e tecnológicos.(PR)

21. Criar câmaras técnicas de Educação Profissional e Tecnológica em nível
nacional, regional e estadual, autônomas e articuladas. (RJ)

22. Garantir assento das instituições de educação profissional e tecnológica
nos conselhos de educação de forma a exercer a gestão participativa. (RN)

23. Sistematizar e disponibilizar conhecimentos produzidos nas instituições
de educação, nas diferentes áreas da Educação Profissional. (RS)

24. Criar mecanismos de acompanhamento dos egressos, através de pesqui-
sas sistemáticas, como forma de avaliação e planejamento da EP. (RS, SC)

25. Criar Conselho de EPT, com poder fiscalizador e regulamentador dos
profissionais que atuam na EPT, por áreas afins. (RR)

26. Regulamentar a profissão do tecnólogo, através da aprovação do projeto
de Lei, que se encontra em tramitação no Senado Federal sob a relatoria do Sena-
dor Augusto Botelho. (RR)

27. Criar mecanismos de avaliação sistemática dos cursos e atualização
curricular em consonância com o projeto político-pedagógico em constante diálogo
com os profissionais da educação, os gestores, os alunos e representantes do mun-
do do trabalho. (SC)

28. Criar instrumentos que possibilitam e a auto avaliação e avaliação externa
das instituições de EPT, respeitando as especificidades regionais (PA)

29. Criar escolas – oficinas/ incubadoras com o apoio dos segmentos interes-
sados na formação profissional, viabilizando a vivencia destes e consolidando a
práxis educacional. (PA)

30. Criar uma rede colaborativa de EPT em nível local e nacional. (PA)

IV.2 - Proposta pedagógica
A construção de uma educação tecnológica mais ampla, afinada com as pro-

postas de uma cidadania ativa e crítica, requer se pensar nos processos formativos
a serem desenvolvidos nos sistemas educacionais. A organização pedagógica pre-
cisa contemplar a organização de cursos de forma não-fragmentária, com planos
de formação continuada que se estruturem em itinerários formativos, articulados a
uma sistemática de certificação que favoreça a mobilidade e o desenvolvimento
profissional. Assim é que convém acenar para a proposta de currículos integrados.

O importante é a construção de um plano de formação que organize itinerári-
os formativos correspondentes às diferentes especialidades ou ocupações dos dife-
rentes setores da economia. Pois a reorganização dos currículos com base na Edu-
cação Profissional e Tecnológica é entendida como uma dimensão essencial que
ultrapassa as aplicações técnicas, interpretando a tecnologia como processo educativo
e investigativo para gerá-la e adaptá-la às peculiaridades regionais, de maneira
crítica, reflexiva e comprometida com o social.

Ao trabalhar nessa vertente, as instituições tentarão aplicar a tecnologia com-
preendida como ciência do trabalho produtivo e o trabalho como categoria de saber
e produção, se organizando de maneira inovadora e provocando mudanças nos
processos tecnológicos e nos produtos. Portanto, é preciso manter firmemente al-
guns princípios básicos:

a) vinculação estreita com a tecnologia, destinada à construção da cidadania,
da democracia e da vida ativa de criação e produção dentro dos princípios de
economia solidária;
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b) desenvolvimento de uma cultura que unifique as funções do pensar e do
fazer;
c) integração da geração, transmissão e utilização do conhecimento para so-
lução da problemática econômico-social da região;
d) articulação verticalizada entre os vários níveis de ensino em áreas
tecnológicas, promovendo oportunidades para uma educação continuada e
otimizando o uso comum da infra-estrutura existente;
e) organização descentralizada mediante a possibilidade de implantação de
multicampi, inserindo-se na realidade regional e oferecendo seus serviços re-
sultantes de ensino e pesquisa aplicada.

PROPOSTAS

Proposta original – 1
Levantar e socializar informações das experiências que vêm sendo desenvol-

vidas pelas diversas instituições que integram as redes de Educação Profissional e
Tecnológica.(AL, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SC, TO)

Emenda substitutiva – 1
1.1. Criar mecanismos (fóruns, seminários, jornais e outros) para a

socialização de experiências pedagógicas que vêm sendo desenvolvidas pelas
diversas instituições que integram as redes de educação profissional e tecnológica,
garantindo a participação dos diversos atores que constituem o processo
educacional. (BA)

Proposta original – 2
Ofertar cursos respeitando as diversidades e peculiaridades regionais (AC, AL,

AM, ES, GO, MT, MG, PB, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, SC, TO, PA)

Emenda substitutiva – 2
2.1. Ofertar cursos atendendo as diversidades e peculiaridades regionais con-

forme identificação e análise de demandas que favoreçam a geração de trabalho e
renda e a inclusão social, traduzindo-se nas matrizes curriculares. (BA)

Proposta original – 3
Fortalecer currículos que priorizem a integração da Educação Profissional e

Tecnológica com diversos níveis de escolarização (AC, AL, ES, MT, MG, PB, PE, PI,
RN, TO)

Emendas substitutivas – 3
3.1. Fortalecer currículos que contemplem a integração da Educação Profis-

sional e Tecnológica com diversos níveis de escolarização. (AM)
3.2. Orientar a construção de currículos que contemplem a verticalização da

educação profissional, tendo na integração com a educação básica mais uma alter-
nativa de formação com aumento de escolaridade. (GO)

3.3. Elaborar currículos priorizando o trabalho como princípio educativo, arti-
culando ciência, tecnologia e cultura, a partir da realidade do mundo do trabalho,
contribuindo para a continuidade da formação profissional. (PR)
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3.4. Fortalecer currículos que priorizem a articulação flexível da Educação
Profissional e Tecnológica com diversos níveis de escolarização. (RJ)

Proposta original – 4
Estabelecer sistema de avaliação periódica da oferta de Educação Profissional

e Tecnológica. (AC, AL, GO, MT, MG, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SC)

Emendas substitutivas – 4
4.1. Criar uma comissão constituída pelos diversos segmentos que compõem

a estrutura da EPT e áreas afins, estabelecendo critérios de avaliação sistemática
da oferta, bem como a manutenção e ou remanejamento de cursos de EPT, obede-
cendo a análise de cenários. (BA)

4.2. Estabelecer mecanismos e critérios de Avaliação Institucional periódica
dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica, bem como a divulgação dos
resultados, visando à melhoria da qualidade do ensino (MS)

Proposta original – 5
Estabelecer currículos/cursos organizados visando o itinerário formativo. (AC,

AL, AM, BA, GO, MA, MG, PB, PE, PI, RJ, RN)

Emenda aditiva – 5
Estabelecer diretrizes para currículos e cursos visando o itinerário formativo (ES)

Emendas substitutivas – 5
5.1. Propiciar a construção de currículos/cursos contextualizados e flexíveis,

organizados a partir dos itinerários formativos estabelecidos. (CE)
5.2. Estabelecer currículos/cursos organizados, através de itinerários

formativos, possibilitando certificações intermediárias e finais. (RS)

NOVAS PROPOSTAS

6. Criar Sistema de avaliação de egressos da Educação Profissional e
Tecnológica. (AC)

7. Estabelecer mecanismos de avaliação para certificação de pessoas. (AC)
8. Implementar o desenvolvimento de cursos que aprofundem conhecimen-

tos pedagógicos, tecnológicos e de gestão da inovação. (AP)
9. Promover ações de intercâmbio nacional e internacional de experiências de

formação de profissionais de EPT. (AP)
10. Incentivar o associativismo, cooperativismo e empreendedorismo. (PI)
11. Garantir recursos financeiros e orçamentários para pesquisa, produções e

publicações do conhecimento, redefinindo os critérios de aprovação dos projetos,
em especial para a região Norte. (RR)

12. Garantir a gestão e a participação dos profissionais de EPT em pesquisas,
promovidas pelas entidades e instituições fomentadoras de Pesquisa no Brasil, in-
dependentemente do grau e titularidade do professor pesquisador. (RR)
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IV.3 - Educação a Distância - EAD
A democratização do acesso à Educação Profissional e Tecnológica se depara

com a limitação da oferta de vagas e condições de atendimento das diferentes
realidades estruturais do país: minorias, lugares de difícil acesso, formação de do-
centes e adequação aos arranjos produtivos locais. A Educação a Distância tem
sido apontada como uma possibilidade de alcance a essas demandas, através de
processos de inclusão digital, formação à distância, criação de telecentros e ativa-
ção de centros vocacionais tecnológicos.

PROPOSTAS

Proposta original – 1
Incentivar a adoção e implementação de novas metodologias no âmbito da

Educação Profissional e Tecnológica, por meio de tecnologias de multimídia. (AC,
AL, AM, ES, GO, MA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RR, SP,TO)

Emenda aditiva – 1
1.1. Incentivar a adoção e implementação de novas metodologias no âmbito

da educação profissional e tecnológica, por meios de tecnologias de multimídias
aplicadas à realidade local. (RO)

Emendas Substitutivas – 1
1.1. Incentivar a concepção, adoção e implementação de novas metodologias, que

utilizem Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), por meio do financiamento de
pesquisas e inovações, no âmbito da educação profissional e tecnológica. (BA)

1.2. Democratizar o acesso a Educação Profissional e Tecnológica, adotando o
uso sistemático das diferentes tecnologias de comunicação e informação. (MS)

1.3. Incentivar a adoção e implementação de ações inovadoras em educação
à distância, considerando o acesso e ampliação do uso das novas tecnologias. (MG)

1.4. Incentivar a adoção e implementação de novas metodologias no âmbito
da educação profissional e tecnológica, por meio de diferentes sistemas e
tecnologias de comunicação e informação profissional. (SC)

1.5. Incentivar a adoção e implementação de novas metodologias no âmbito
da EPT por meio de diferentes sistemas e tecnologias da informação. (SE)

1.6. Promover e implementar novas metodologias no âmbito da educação pro-
fissional e tecnológica, por meio de tecnologias de informação e comunicação. (MT)

Proposta original – 2
Incentivar o acesso à tecnologia e a ampliação da capacidade de inovação

(AL, ES, GO, MS, PB, PI, RJ, RN, RO, SP)

Emendas aditivas – 2
2.1. Divulgar e incentivar o acesso à tecnologia e a ampliação da capacidade

de inovação. (AC)
2.2. Incentivar o acesso à tecnologias de informação e comunicação e a

ampliação da capacidade de inovação. (SC)
2.3. Incentivar o acesso à tecnologia e à ampliação da capacidade de inova-

ção como forma de construção crítica do conhecimento. (PR)
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2.4. Incentivar o acesso à tecnologia e a ampliação da capacidade de inova-
ção, no que diz respeito à Educação a Distância, criando espaços gratuitos
e garantindo o livre acesso às diversas tecnologias. (RS,SE)

Emendas substitutivas – 2
2.1. Garantir o acesso e utilização às novas tecnologias para o ensino, pesqui-

sa e inovação tecnológica. (PE)
2.2 Promover o acesso à tecnologia, adotando critérios avaliativos lo-

cais, objetivando a ampliação da capacidade de inovação. (AM)
2.3. Expandir e incentivar o acesso à tecnologia e a ampliação da capacidade

de inovação, no que diz respeito à EAD, criando espaços gratuitos e garan-
tindo o livre acesso as diversas tecnologias. (BA)

2.4. Democratizar e incentivar o acesso às tecnologias de informação e co-
municação. (MA)

2.5. Promover a utilização de tecnologias da informação e da comunicação
como ferramentas para expansão das potencialidades da EAD, na medida em que
podem contribuir para a construção de um novo paradigma para a educação, crian-
do redes de aprendizagem e conhecimento. (MT)

2.6. Incentivar o acesso às novas tecnologias e promover a capacitação
docente em metodologias de educação à distância. (MG)

2.7. Garantir o acesso à tecnologia e a ampliação da capacidade de inovação
em relação à EAD, criando espaços gratuitos, o livre acesso às diversas
tecnologias, bem como a manutenção e atualização permanente dos
equipamentos.(RR)

2.8. Ampliar o acesso à tecnologia e implementação de políticas que promo-
vam a inclusão digital, levando em consideração todos os recursos necessários a
EAD – impressos, audiovisuais e eletrônicos. (TO)

Proposta original – 3
Articular-se com as diferentes instâncias de governo que operam com a de-

mocratização digital, para participar de programas que possam ser empreendidos
pela Educação Profissional e Tecnológica. (AL, AM, ES, GO, PB, RJ, RN, SC, SP, SE)

Emenda aditiva – 3
3.1. Articular-se com as diferentes instâncias de governo que operam com a

democratização digital, para participar de programas que possam ser empreendidos
pela Educação Profissional, nas diferentes redes e/ou sistemas de ensino. (RS)

Emendas substitutivas – 3
3.1. Articular-se com a Secretaria de Educação à Distância e com outras ins-

tituições que já fazem EAD para participar de programas que possam ser empreen-
didos pela EPT. (AC)

3.2. Promover a articulação das diferentes instâncias governamentais e edu-
cacionais, visando a ampliação de programas de democratização digital que pos-
sam ser empreendidos pela Educação Profissional e Tecnológica.  (BA)

3.3. Articular-se com as diferentes instâncias governamentais e não go-
vernamentais que operam com a democratização digital, para participar de pro-
gramas que possam ser empreendidos pela Educação Profissional e Tecnológica.
(MA, MS, PI, PR)
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3.4. Promover articulação entre as diferentes instituições governamentais,
não governamentais e empresas que operam com a democratização digital,
para participar de programas e cursos que possam ser empreendidos pela Educa-
ção Profissional e Tecnológica. (PE)

3.5. Articular-se com as diferentes instâncias do Poder Executivo que ope-
ram com a democratização digital, para participar de programas que possam ser
empreendidos pela Educação Profissional e Tecnológica. (RO)

3.7. Articular-se com as diferentes instâncias de governo que operam com a
democratização digital, visando uma participação mais ativa e permanente
das redes de EPT. (MG)

3.8. Criar e diversificar ações na modalidade de EAD de modo articulado com
as políticas públicas, atuando no plano de socialização, construção do conhecimen-
to e democratização das oportunidades educacionais. (MT)

3.9. Articular os segmentos e instituições que atuam na EPT com as diferen-
tes instâncias de governo que operam com a democratização digital, para partici-
par de programas que possam ser empreendidos pela Educação Profissional e
Tecnológica. (RR)

3.10. Fomentar, via as diferentes instâncias de governo e parceiros, progra-
mas que possam ser empreendidos pela educação profissional e tecnológica. (TO)

NOVAS PROPOSTAS

4. Incentivar o desenvolvimento de cursos mediante educação a distância,
explorando as possibilidades de ampliação da oferta de vagas, preservando a con-
sistência curricular com propostas pedagógicas adequadas a esta modalidade de
ensino e às especificidades de cada área profissional. (SC)

5. Adotar a EAD como uma modalidade de ensino que promove a ampliação
da oferta de vagas e a interiorização da educação. (CE)

6. Iniciar com um projeto piloto de ensino a distância para posteriormente
repassar às demais. (DF)

7. Criar uma rede formada por instituições governamentais, não governa-
mentais e empresas, a fim de promover, divulgar e fomentar conhecimentos e
experiências. (PE)

8. Considerar EAD em todos os seus aspectos, incluindo os recursos das de-
nominadas “gerações” de EAD, a saber:

primeira geração - estudo por correspondência, material impresso;
segunda geração - recursos de instrução por correspondência e transmissão

de material gravado através de rádio e televisão e envio de vídeotapes;
terceira geração – cursos transmitidos por TV ou enviados no formato de

videotape, interação através de telefone, satélite, cabo ou redes de computadores,
recursos para conferências e multimídia;

quarta geração -  uso de banda larga de comunicação, interação dos partici-
pantes e comunidades de aprendizagem. (SP)

9. Estimular o ensino a distância e o uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), como apoio e enriquecimento ao ensino presencial. (CE)

10. Incentivar a produção, compartilhamento e adequação de material didáti-
co, bem como adaptá-lo às várias mídias da EAD (impressos, CD-ROM, rádio, web,
TV, etc.). (CE)
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11. Inserir a EAD nos planos de desenvolvimento institucional (PDI) e projeto
político pedagógico (PPP) das EPT. (CE)

12. Elaborar e implementar um projeto político pedagógico que contemple as
políticas de EAD e que promova o desenvolvimento e valorização dos profissionais
envolvidos com esta modalidade. (MT)

13. Realizar ações de levantamento das condições e necessidades regionais
para definição da atuação das instituições de formação profissional e tecnológica
vocacionados, sem a exclusiva reprodução social por meio da educação. (PA)

14. Mapear as experiências da EAD desenvolvidas no país, para compartilhar
e ampliar a capacidade de inovação. (TO, SP)

15. Melhorar os tramites para o credenciamento de instituições educacionais
para atuação por meio da EAD, ampliando a oferta de vagas, inclusive para situa-
ções de atendimento fora de sede. (PA)

16. Que as instituições de Educação Profissional articulem-se com a Universi-
dade Aberta do Brasil para que seus mediadores possam fazer a complementação
pedagógica. (AC)

17. Ampliar a criação de tele centros e incentivar a organização de redes e
parcerias a respeito, (PA)

18. Viabilizar a implementação de núcleos de EAD nas escolas públicas para
realização de cursos de EPT, disponibilizando os seus laboratórios de informática
para o atendimento da comunidade como um todo, propiciando também, a inclusão
digital. (AC)

19. As instituições de EPT devem divulgar amplamente nos meios de comuni-
cação a oferta de EAD (jornal, rádio, TV, internet). (AC)

20. Garantir a diversificação dos cursos de acordo com a demanda do merca-
do de trabalho. (AC)

21. Implementar metodologias e recursos didáticos respeitando a realidade
local. (AC)

22. Elaborar e implementar um modelo de gestão que promova a inclusão
social de alunos da Educação Profissional e Educação à Distância – EAD. (AL)

23. Articular as instâncias de governo para a formulação de um programa de
conscientização digital e incentivar a expansão do aprendizado através da Educa-
ção à Distância - EAD, viabilizando condições de manutenção. (AL)

24. Criar programas de incentivo e treinamento contínuo para acesso a
tecnologia a ser implantada e utilizada pela EAD. (AM)

25. Efetivar regulamentação da EAD nos Estados da Federação, contemplan-
do a Educação Profissional e Tecnológica, conforme prevê o decreto nº 5.622, de
19.12.2005. (BA)

26. Desenvolver uma regulamentação para EAD que atenda os diversos seg-
mentos da Educação Profissional e Tecnológica. (MT)

27. Estabelecer mecanismos de regulamentação e normatização e acompa-
nhamento para o desenvolvimento de programas de formação continuada e
capacitação profissional e tecnológica na modalidade EAD. (PR)

28. Criar mecanismos de monitoramento e avaliação sistemática, que con-
temple todo o processo de EAD. (PE, RJ)

29. O Governo deve implantar/implementar monitoramento e avaliação dos
cursos de EAD, para assegurar a qualidade do ensino e idoneidade das instituições
públicas e privadas de EPT. (AC)
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30. Estabelecer sistema nacional de avaliação periódica da educação a distân-
cia. (ES)

31. Propor uma política educacional que garanta a avaliação criteriosa para a
qualidade na educação profissional a distância. (SC)

32. Criar mecanismos para manutenção de projetos e programas de EAD sem
perda de qualidade. (CE)

33. Instituir sistemas de monitoramento do desenvolvimento das atividades
que garantam a qualidade da EAD. (RR)

34. Propor uma política educacional que garanta qualidade na EP a distância.
(RS, SE)

35. Programar uma infra-estrutura adequada para a produção, gestão e utili-
zação das TICs no ensino presencial e a distância nas instituições de EPT. (CE)

36. Consolidar e ampliar a infra-estrutura (pessoal, tecnologia, espaço físico e
outros) para EAD, visando a interiorização da Educação Profissional e Tecnológica. (BA)

37. Instituir equipes multidisciplinares, a exemplo de webdesigner, conteudista,
designer instrucional, tutor etc. para a EAD, nas instituições de EPT. (CE)

38. Garantir a contratação de profissionais especializados nesta modalidade
de ensino para oferecerem consultoria nas instituições públicas de EPT para cria-
rem cursos e programas em EAD. (PE)

39. Promover ações que identifiquem e associem condições técnicas, pedagó-
gicas, tecnológicas e de infra-estrutura necessárias para desenvolver com qualida-
de as propostas educativas à distância. (MT)

40. Promover a integração com as instituições locais para o compartilhamento
da infra-estrutura física e tecnológica existente para o desenvolvimento de ações/
programas em EAD. (PR)

41. Garantir a ampliação de recursos humanos especializados em novas
tecnologias e na modalidade à distância, no âmbito das diferentes instâncias gover-
namentais. (MS)

42. Capacitar professores e outros profissionais para desenvolver projetos e
programas na modalidade de EAD, específicos para a EPT. (CE)

43. Incentivar a EAD em programas de formação e qualificação de docentes
existentes, bem como melhores condições para remuneração de docentes e pesso-
al técnico -administrativo. (PA)

44. Desenvolver ações permanentes de formação continuada de professores
e demais profissionais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica nos princípios
e metodologias relacionados à EAD. (SP)

46. Trabalhar a capacitação de professores da zona rural para serem novos
mediadores de educação profissional e tecnológica, inserindo novas tecnologias da
informação e da comunicação para melhorar o desenvolvimento na zona rural. (AC)

47. Oferecer programas gratuitos para a formação de profissionais de EPT em
EAD. (RR)

48. Promover cursos de formação inicial e continuada de docentes para atuar
na modalidade de EAD.(PE, RS)

49. Propor a expansão/inclusão nos currículos dos cursos de graduação bases
teóricas e metodológicas das novas tecnologias e da Educação a Distancia. (MS)

50. Definir, no FUNDEP, políticas acessíveis para financiamento da EAD na
EPT, considerando infra-estrutura, equipamentos, materiais, custeio com manuten-
ção etc. (CE)
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51. Estabelecer, no FUNDEP, a especificidade do incentivo à atribuição do va-
lor da EAD para a EPT. Ex: regulamentação da EAD no âmbito da EPT, lei das bolsas
oferecidas pelo MEC – UAB, editais etc. (CE)

52. Estabelecer e consolidar parcerias para projetos interinstitucionais. Ex:
CEFET -CENTEC - SEDUC – SEAGRE. (CE)

53. Criar e/ou consolidar núcleos de EAD nos órgãos gestores e nas institui-
ções de EPT. (CE, MG, SE, RS)

54. Garantir condições tecnológicas alternativas que facilitem o acesso à
internet, como GESAC, ilhas digitais, TV digital etc., com o fim de reduzir cus-
tos. (CE)

55. Criar e ampliar pólos de inclusão digital e núcleos tecnológicos de educa-
ção em instituições que atuem na EPT. (PA)

56. Garantir o acesso das pessoas portadoras de necessidades especiais aos
materiais de EAD. (CE)

57.  Maior investimento. (DF)
58. Ampliar o financiamento para cursos e programas na modalidade EAD. (SE)
59. Estabelecer parcerias entre empresas de tecnologias e telecomunicações

no sentido de incentivar investimentos em núcleos de EAD. (SE)
60. Criação de recursos financeiros e mecanismos que garantam a manuten-

ção das estruturas físicas. (RO)
61. Expandir linhas de financiamento para a aquisição de material/equipa-

mentos para alunos e professores como forma de fomentar a inclusão digital. (RR)
62. Ampliar a capacidade de inovação, através do desenvolvimento e utiliza-

ção de software livre na implantação de plataformas de EAD. (MA)
63. Promover a articulação entre as diferentes instâncias governamentais e

não governamentais que operam com a democratização digital, para intensificar
programas de educação profissional e tecnológica. (MA)

64. Articular-se com as diferentes instâncias governamentais e não-governa-
mentais para promover a formação de educadores na metodologia de Educação a
Distância. (MS)

65. Criar um fórum permanente de EAD para discutir as políticas públicas, o
ensino e a pesquisa, tendo como gestora a Secretaria de Estado da Educação. (MA)

66. Rever os Planos de Educação para propor linhas de ações para a educação
a distância articulada com EPT e os demais níveis de ensino (MA)

67. Atender os Arranjos Produtivos Locais (APL), mediante cursos na modali-
dade de EAD. (MA)

68. Garantir a utilização dos recursos do Fundo de Universalização de Servi-
ços de Telecomunicações - FUST para a implementação da Educação Profissional e
Tecnológica à distância em todas as Instituições de Ensino. (MS)

69. Estruturar as instituições de ensino existentes para atuarem na modalida-
de de EAD. (PE)

70. Fomentar a criação de programas e cursos na modalidade de EAD, nas
diversas áreas de conhecimento, incentivando o empreendedorismo, educação
ambiental, ética e cidadania. (PE)

71. Criar e disponibilizar programas de implementação de novas tecnologias
de informação para a Educação Profissional. (RS,SE)

72. Oferecer programas gratuitos para formação de gestores de educação
profissional em EAD. (RS, SE)
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73. Criar, em parceria, pólos em regiões estratégicas, para possibilitar a edu-
cação na modalidade à distância. (RS, SE)

74. Implantação de Escolas Pólos como ponto de apoio das comunidades
circunvizinhas. (RO)

 75. Criação de Órgão Centralizador das ações de EAD nas três instâncias de
governo, objetivando eliminar ingerências na manutenção dessas ações. (RO)

76.  Democratizar o acesso à informática na Educação Básica, como condição
para utilização das tecnologias em recursos multimídia essenciais a EAD. (SP)

77. Realizar um trabalho sistemático para inclusão dos professores como usu-
ários das tecnologias em recursos multimídia essenciais à EAD. (SP, RS)

78. Estabelecer estratégias urgentes de democratização de acesso a progra-
mas de EAD, em nível nacional, utilizando-se, por exemplo, da extensa rede de
Escolas Federais, Redes Estaduais de Educação Profissional e outras. (SP)

79. Agilizar os trâmites burocráticos de autorização dos processos referentes
ao credenciamento de escolas e autorização de cursos, em EAD. (SP)

80. Incluir as instituições particulares como potenciais centros de dissemina-
ção de EAD. (SP)

81. Desenvolver um sistema de orientação pedagógica às instituições de Edu-
cação Básica, Profissional e Tecnológica para que elas possam ser subsidiadas na
elaboração de projetos consistentes de EAD, desenvolvimento de recursos e pro-
cessos de logística e avaliação adequados. (SP)

82. Desenvolver sistemas de certificação de estudos, realizados por meio de
EAD, como medida de democratização da oferta, garantindo, pelo poder público, o
controle dos resultados. (SP)

83. Fomentar, via agências de financiamento, projetos de EAD indicados por
instituições públicas ou privadas de Educação Básica, Profissional e Tecnológica,
desenvolvidos por meio do modelo de incubadoras (físicas ou virtuais) (SP)

84. Articular-se com as diferentes instâncias de Governo que operam com a
democratização digital, para participar de programas que possam ser empreendi-
dos pela EPT nas diferentes Redes e/ou Sistemas de Ensino. (SE)

85. Desenvolver atividades da EPT junto aos arranjos produtivos locais (APL),
criando condições para o acompanhamento de ações de capacitação realizadas.
(PA)

86. Ampliar as condições de atendimento por meio da diminuição de custos
para acesso as vias de comunicação. (PA)

IV.4 - Formação e valorização dos profissionais de Educa-
ção Profissional e Tecnológica

A formação de professores de educação profissional e tecnológica, de educa-
dores ou de profissionais especializados, assim como de gestores, permanece como
uma questão grave e fundamental, exigindo medidas concretas.

A falta de qualificação é, sem dúvida, um grande entrave para a melhoria da
qualidade e da expansão da educação profissional. O arrocho salarial dos profissio-
nais da educação, tanto pública quanto privada, estimula o abandono dos professo-
res da carreira docente, conduzindo à rotatividade de professores, contratos
precarizados, gerando uma situação de não-permanência em projetos institucionais.
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Há urgência na formulação de uma política global de formação dos profissio-
nais da educação que articule: formação inicial e continuada e plano de carreira e
salários condignos, ouvidas as entidades destes profissionais.

A formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica neces-
sita ser discutida em termos de legislação a ser aplicada e de seu efetivo controle
na prática das instituições públicas e privadas, constituindo-se num direito que
possibilita o desenvolvimento e o aprimoramento desses trabalhadores, o que con-
tribui para a qualidade social das atividades educativas.

A sua relevância consiste numa condição essencial para o processo de expan-
são qualitativa e quantitativa da Educação Profissional e Tecnológica e num ele-
mento fundamental para uma política educacional comprometida com a justiça
social.

PROPOSTAS

Proposta original –1
Adotar medidas que beneficiem a estruturação das carreiras e valorização dos

profissionais de educação profissional e tecnológica (AL, AM, ES, GO, MA, MG, PB,
PI, RJ, RN, SC, TO)

Emendas aditivas – 1
Considerando: incluir a palavra “técnicos administrativos” sempre após as

palavras professores ou docentes. ( PA)
1.1. Adotar medidas que beneficiem a estruturação do plano de carreiras de

ensino fundamental, básico e superior, com a  valorização dos profissionais de
educação profissional e tecnológica, através do programa de qualificação da rede
municipal, estadual, federal e privada. (PA)

1.2. Definir critérios de ingresso para docentes, entre os quais: a formação, a
experiência na área e o curso de formação para docência em EPT. (CE)

1.3. Formular uma legislação específica para profissionais de EPT que atuam
na formação inicial e continuada. (CE)

1.4. Criar os Conselhos Federal e Regional dos profissionais da educação. (CE)
1.5. Adotar medidas que beneficiem a estruturação das carreiras e valoriza-

ção dos profissionais de educação profissional e tecnológica, incluindo condições
materiais e financeiras, bem como sua saúde ocupacional. (BA)

1.6. Adotar medidas que beneficiem a estruturação das carreiras e valoriza-
ção dos profissionais de Educação Profissional, fundamentadas num plano Naci-
onal de Diretrizes de Carreira, criando-se um fundo de Educação Profissio-
nal e garantindo um piso salarial. (RS)

1.7. Adotar medidas que beneficiem a estruturação das carreiras e valoriza-
ção dos profissionais de educação profissional e tecnológica.

Efetiva elaboração de planos de carreiras contemplando as várias mo-
dalidades de educação profissional e para seus diferentes profissionais
(gestores, técnicos e docentes), que atendam o seu desenvolvimento e
crescimento:

 horizontal: avaliação de desempenho (práticas e resultados) e tem-
po de serviço.
 vertical: titulação, cursos de aperfeiçoamento e experiência no meio

produtivo.



122

 Será responsabilidade das instituições de ensino profissional a for-
mação pedagógica dos professores, mantendo programas de forma-
ção pedagógica inicial e continuada ou criando condições para que o
profissional participe de programas de formação pedagógica, ofereci-
dos por outras instituições credenciadas por órgãos reguladores. (SP)

Emendas substitutivas – 1
1.1. Adotar medidas que garantam a estruturação das carreiras e valoriza-

ção dos profissionais de educação profissional e tecnológica. (AP)
1.2. Criar piso salarial nacional para docentes da EPT considerando para tal, o

maior piso praticado no país. (MG)
1.3. Garantir medidas salariais, de qualificação e de condições de trabalho

que beneficiem a estruturação das carreiras e valorização dos profissionais de edu-
cação profissional e tecnológica a partir da aprovação deste documento. (MT)

1.4. Definir políticas públicas que garantam a estruturação de planos de
carreira que valorizem a formação acadêmica dos profissionais de educação pro-
fissional e tecnológica. (PR)

1.5. Aprovar através de legislação específica, no âmbito federal, estadual e
municipal, plano de cargos, carreiras e salários, para os profissionais da EPT. (RR)

Proposta original – 2
Adotar medidas que garantam a periodicidade de recomposição e expansão

do quadro de profissionais através de concursos públicos. (AC, AL, AM, BA, GO, MA,
MS, MG, PB, PI, RJ, SC, TO)

Emendas aditivas – 2
2.1. Adotar medidas que garantam a periodicidade de recomposição e expan-

são do quadro de profissionais das instituições governamentais, através de
concursos públicos. (ES)

2.2. Adotar medidas que garantam a recomposição e expansão do quadro de
profissionais através de concursos públicos, no estabelecimento do prazo de 2 anos
nos níveis fundamenta, básico e superior. (PA)

2.3. Garantir o cumprimento da legislação vigente em relação aos critérios
para escolha dos coordenadores de curso, que prevê a formação profissional e/ou
técnica na área específica. (PR)

2.4. Adotar medidas que garantam a periodicidade e qualidade na composi-
ção, recomposição e expansão no quadro de profissionais que atuem em institui-
ções não governamentais. (PE)

2.5. Adotar medidas que garantam a periodicidade de recomposição e expan-
são do quadro de profissionais, através de concursos públicos ou processo de
seleção no caso de instituições privadas. (RO)

2.6. Adotar medidas que garantam a periodicidade de recomposição e expan-
são do quadro de profissionais através de concursos públicos.

2.7. Será responsabilidade da instituição de ensino profissional deliberar so-
bre a realização de concursos públicos para recomposição ou expansão de seus
quadros, garantindo a real autonomia das instituições. (SP)
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Emendas substitutivas – 2
2.1. Garantir a peridiocidade de recomposição e expansão do quadro de

profissionais de educação profissional e tecnológica exclusivamente através
de concursos públicos admitindo a contratação de profissionais não
concursados apenas para contratos temporários. (MT)

2.2. Adotar políticas públicas que garantam a periodicidade de recompo-
sição e expansão do quadro de profissionais através de concursos públicos. (PR)

Proposta original – 3
Estabelecer uma política de formação continuada de profissionais para a edu-

cação profissional e tecnológica, tanto na graduação (licenciatura), como na pós-
graduação (AL, ES, GO, MT, MG, PB, RN, SC, PA, MS)

Emendas aditivas – 3
3.1. Estabelecer uma política de financiamento para a formação inicial e

continuada de profissionais para a educação profissional e tecnológica, tanto na
graduação, como na pós-graduação ou demais programas de extensão (pro-
fessores, gestores, técnicos, especialistas e funcionários da educação profissio-
nal). (BA)

3.2. Implantar cursos de pós-graduação stricto-sensu à distância para docen-
tes e gestores dos cursos de educação profissional e tecnológica. (PR)

3.3. Estabelecer uma política de formação continuada de profissionais para a
Educação Profissional e Tecnológica, tanto na graduação (licenciatura), como na
pós-graduação, contemplando além de outros temas, metodologias de EAD
e a questão da diversidade humana. (RJ)

3.4. Estabelecer uma política de formação continuada de profissionais para a
educação profissional e tecnológica, tanto na graduação (licenciatura), como na
pós-graduação.

 Os programas de pós-graduação (lato e strictosenso) deverão esta-
belecer linhas de pesquisa relativas à educação profissional de modo a
atender às demandas.

 Regulamentar programas de formação pedagógica para profissio-
nais técnicos de nível médio.

 Regulamentar programas de formação pedagógica em nível de es-
pecialização destinados a graduados.

 Responsabilizar a instituição de ensino a viabilizar e acompanhar
programas de aperfeiçoamento e atualização técnica para os professores
em sua área profissional junto ao setor produtivo.

 Será pré-requisito para o exercício da função professor de educação
profissional técnica: preferencialmente a graduação ou, na ausência ou
especificidade da área, o curso técnico de nível médio, acrescido de forma-
ção pedagógica. (SP)

Emendas substitutivas – 3
3.1. Assegurar uma política de formação continuada de profissionais

para a Educação Profissional e Tecnológica, tanto na graduação (licencia-
tura), como na pós-graduação. (MS)
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3.2. Estabelecer políticas públicas de formação continuada de profissionais
para educação profissional e tecnológica, tanto na graduação (licenciatura e bacha-
relado), como na pós-graduação lato-sensu e strictu –sensu. (PR)

3.3. Estabelecer uma política de formação continuada de profissionais para a
educação profissional e tecnológica, tanto na graduação (licenciatura), como na pós-
graduação, nas instituições governamentais e não governamentais. (PE, TO)

Proposta original – 4
Efetivar um programa nacional de formação de docentes em serviço (AC, AL,

ES, MT, MG, PB, PI, RJ, RN, RO)

Emendas aditivas – 4
4.1. Efetivar um programa nacional de formação de docentes em serviço, em

todos os níveis da educação. (PA)
4.2. Efetivar um programa nacional de capacitação e formação pedagógica

dos profissionais que atuam como docentes nas mais diversas áreas da
educação profissional e tecnológica. (TO)

4.3. Efetivar um programa nacional de formação de docentes em serviço, nos
âmbitos, municipal e federal. (AM)

Emenda substitutiva – 4
4.1. Desenvolver e efetivar um programa nacional de formação inicial e

continuada de docentes, gestores e demais profissionais de educação profis-
sional e tecnológica, em serviço. (BA)

Proposta original – 5
Desenvolver um programa de formação para gestores da educação profissio-

nal e tecnológica. (AC, AL, AM, ES, GO, MT, MG, PB, PI, RS, SC, CE)

Emendas aditivas – 5
5.1. Desenvolver um programa de formação para gestores da educação pro-

fissional e tecnológica.
• Criar programas, preferencialmente, de Educação a Distância para a
formação de gestores.
• Estabelecer parcerias com instituições credenciadas para viabilização
de cursos de pós-graduação específicos para formação de gestores. (SP)
5.2. Efetivar um programa nacional de formação de docentes de educação

profissional em serviço, com bases nos sistemas de ensino públicos e priva-
dos nas redes de educação profissional de âmbito nacional. (GO)

5.3. Efetivar um programa nacional de formação de docentes em serviço,
para a educação profissional e tecnológica. (PE)

5.4. Efetivar programa nacional por meio de programa especial de formação
pedagógica de docentes em serviço, com a participação dos entes federativos  (RS)

5.5. Efetivar um programa nacional de formação de docentes em serviço.
 Criar programas, preferencialmente, de Educação a Distância para a

formação continuada de professores. (SP)
5.6. Desenvolver um programa de formação para gestores e técnicos admi-

nistrativos da educação profissional e tecnológica. (PA)
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Emendas substitutivas – 5
5.1. Implementação de um programa de formação direcionado aos gestores

da EPT. (DF)
5.2. Desenvolver programas de formação na área educacional para gestores

da educação profissional e tecnológica. (RN)
5.3. Assegurar ou desenvolver um programa de formação para gestores, es-

pecialistas em educação e para os demais segmentos profissionais da administra-
ção da educação profissional e tecnológica. (RO)

Proposta original – 6
Incentivar o desenvolvimento de cursos que aprofundem conhecimentos

tecnológicos e de gestão da inovação (AL, AM, ES, GO, MT, MG, PB, RS, SC, MS, PA)

Emendas aditivas – 6
6.1. Incentivar o desenvolvimento de cursos que aprofundem conhecimentos

tecnológicos e de gestão da inovação, garantindo o acesso das instituições de
Educação Profissional junto aos programas de educação e tecnologia das
grandes empresas. (RJ)

6.2. Incentivar o desenvolvimento de cursos que aprofundem conhecimentos
tecnológicos e de gestão da inovação.

• Responsabilizar a instituição de ensino a viabilizar e a acompanhar
programas de aperfeiçoamento e atualização técnica para os professores
em sua área profissional junto ao setor produtivo, garantindo as condi-
ções (afastamento remunerado, horas de trabalho).

• Responsabilizar o setor produtivo a propiciar campo de aperfeiçoa-
mento e atualização técnica (termo de cooperação). (SP)

Emenda substitutiva – 6
6.1. Garantir o desenvolvimento de cursos para profissionais de educa-

ção que aprofundem conhecimentos tecnológicos e de gestão do conhecimento,
para a educação profissional e tecnológica. (PE)

Proposta original – 7
Promover ações de intercâmbio de experiências de formação de profissionais

de Educação Profissional e Tecnológica (AC, AL, AM, ES, GO, MT, MS, MG, PE, PI,
RJ, RN, RO, SC)

Emendas aditivas – 7
7.1. Instituir fórum nacional com periodicidade anual para discutir e compar-

tilhar experiências e promover ações de intercambio de formação de profissionais
de educação profissional e tecnológica. (PA)

7.2. Promover ações de intercâmbio de experiências de formação de profissi-
onais de Educação Profissional e Tecnológica.

• Criar intercâmbios entre as instituições que promovem a formação
de profissionais de educação profissional com a participação do setor pro-
dutivo. (SP)
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Emendas substitutivas– 7
7.1. Promover e financiar ações de intercâmbio nacional e internacional de

experiências de formação de profissionais de educação profissional e tecnológica. (BA)
7.2. Estabelecer periodicamente ações de intercâmbio de experiências de

formação de profissionais de Educação Profissional e Tecnológico. (PB)
7.3. Promover o intercâmbio de experiências de formação de profissionais

de educação profissional e tecnológica, em âmbito regional, estadual, nacional
e internacional, em parceria com as instituições de ensino. (PR)

Proposta original – 8
Democratizar o acesso e expandir a oferta de vagas na pós-graduação (AL,

AM, BA, ES, GO, MA, MT, MS, MG, RJ, RN, SC, SP)

Emendas aditivas – 8
8.1. Democratizar o acesso e expandir a oferta de vagas na educação bási-

ca, na graduação e na pós-graduação para docentes e técnicos administrati-
vos de forma gratuita. (PA)

8.2. Democratizar o acesso e expandir a oferta de vagas na pós-graduação,
viabilizando parcerias entre os setores público e privado. (PB)

8.3. Democratizar o acesso e expandir a oferta de vagas na pós-graduação
(lato sensu  e stricto sensu). (RO)

Emendas substitutivas – 8
8.1. Ampliar as oportunidades de participação dos profissionais da EPT em

cursos de pós-graduação. (CE)
8.2. Democratizar o acesso e expandir a oferta de vagas na rede pública, na

pós-graduação, stricto-sensu e lato-sensu, com licença remunerada,  sub-
sidiada pela instituição mantenedora. (PR)

8.3. Garantir a realização de cursos de pós-graduação (stricto sensu) com
número de vagas que atendam as necessidades de cada região, em especial a
Região Norte. (RR)

8.4. Estruturar a formação do docente que atua em EPT, incentivando seu
acesso a Cursos de pós-graduação. (SE)

Proposta original – 9
Rever as licenciaturas, que poderão ser organizadas com uma base comum ou

geral de conhecimentos e uma base específica associada a uma área de atuação
mais ampla (AL, BA, GO, PB, RR, SC, PA)

Emenda aditiva – 9
9.1. Rever as licenciaturas e as pós-graduações que poderão ser organiza-

das com uma base comum e geral de conhecimentos e uma base específica associ-
ada a uma área de atuação mais ampla. (AC)

Emendas substitutivas – 9
9.1. Disponibilizar aos profissionais técnicos e bacharéis, programas de

formação de docentes, visando sua atuação na Educação Profissional e
Tecnológica. (ES)
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9.2. Implantar programas de formação de professores da educação profissio-
nal, em nível superior, em cursos de graduação de licenciatura, organizados com
uma base comum ou geral de conhecimentos e uma base específica associada a
uma área de educação profissional, sem prejuízo às outras formas de formação
docente. (MA)

9.3. Propor a reformulação dos currículos dos cursos de graduação com vistas
a atender as demandas locais e regionais. (MS)

9.4. Articular com setores educacionais visando a colaboração na revisão de
licenciaturas, com vistas a uma formação docente coerente com as necessidades
apontadas pelas redes de EPT. (MG)

9.5. Reestruturar as propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura, ga-
rantindo a formação para a atuação nos diversos níveis e modalidades de educa-
ção, em especial para a Educação Profissional e Tecnológica. (PE)

9.6. Sugerir a reestruturação do currículo dos cursos de graduação, que não
possuem licenciatura, incluindo disciplinas optativas referentes à formação peda-
gógica, possibilitando a habilitação profissional e o direito à docência. (RS)

9.7. Rever as licenciaturas que deverão ser organizadas com uma base co-
mum ou geral de conhecimentos e uma base específica, associada a uma ampla
possibilidade de atuação voltada ao atendimento das demandas do mundo
do trabalho. (RO)

Proposta original – 10
Apoiar a criação de linhas de pesquisa aplicada sobre as questões que envol-

vem a educação profissional e tecnológica nos programas de pós-graduação das
Instituições de Educação Superior, bem como promover a devida articulação com
os núcleos de pesquisa desenvolvidos pelas universidades, especificamente pelas
faculdades de educação, no que tange às relações da educação com o trabalho (AC,
AL, AM, BA, GO, MA, MT, MS, MG, RJ, RN, SC)

Emendas aditivas – 10
10.1. Apoiar e financiar  a criação de linhas de pesquisa aplicada e teórica

sobre as questões que envolvem a educação profissional e tecnológica nos progra-
mas de educação básica, graduação e de pós-graduação das Instituições de
Educação Superior, bem como promover a devida articulação com os núcleos de
pesquisa desenvolvidos pelas universidades e outros centros de ensino profis-
sional e tecnológico especificamente pelas faculdades de educação, no que tan-
ge às relações da educação com o trabalho. (PA)

10.2. Apoiar a criação de linhas de pesquisa aplicada sobre as questões que
envolvem a educação profissional e tecnológica nos programas de pós-graduação
das Instituições de Educação Superior, bem como promover a devida articulação
com os núcleos de pesquisa desenvolvidos pelas universidades, especificamente
pelas faculdades de educação, no que tange às relações da educação com o traba-
lho, visando ao desenvolvimento humano sustentável. (ES)

Emendas substitutivas – 10
10.1. Apoiar a criação de linhas de pesquisa aplicada sobre as questões que

envolvem a educação profissional e tecnológica nos programas de pós-graduação
das Instituições de Educação Superior, bem como promover a devida articulação
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com os núcleos de pesquisa desenvolvidos pelas universidades, faculdades, insti-
tuições de ensino e outros segmentos, no que tange às relações da educação com
o trabalho. (PB)

10.2. Definir linhas de pesquisas, na área de educação profissional e
tecnológica, oferecendo o acesso dos profissionais atuantes na área, promovendo a
devida articulação com os núcleos de pesquisa desenvolvidos pelas universidades,
no que tange às relações da educação, trabalho e tecnologia. (TO)

10.3. Definir linhas de pesquisas, na área de educação profissional e
tecnológica, oferecendo o acesso dos profissionais atuantes na área, promovendo a
devida articulação com os núcleos de pesquisa desenvolvidos pelas universidades,
no que tange às relações da educação com o trabalho e tecnologia. (PE)

10.4. Criar linhas de pesquisa aplicada sobre as questões que envolvem a
educação profissional e tecnológica nos programas de pós-graduação das Institui-
ções de Educação Superior, bem como promover a devida articulação com os
núcleos de pesquisa desenvolvidos pelas universidades, CNPq e institui-
ções congêneres, prioritariamente pelas universidades, faculdades e cen-
tros federais e estaduais de educação tecnológica, no que tange às rela-
ções da educação com o trabalho. (RR)

Emenda supressiva – 10
10.1 Apoiar a criação de linhas de pesquisa aplicada sobre as questões que

envolvem a educação profissional e tecnológica nos programas de pós-graduação
das Instituições de Educação Superior. (PI)

NOVAS PROPOSTAS

11. Oferecer complementação pedagógica com uma linguagem/metodologia
voltada para a EPT. (AC)

12. As instituições de EPT devem fazer convênios com as universidades para
oferecer especializações em EPT. (AC)

13. Ofertar cursos tecnológicos para profissionais de nível técnico, com
complementação pedagógica, para que eles possam atuar como mediadores. (AC)

14. O Governo deve implementar o programa de certificação para os profissio-
nais de notório saber e proceder à devida remuneração para estes profissionais. (AC)

15. Capacitar docentes e técnicos administrativos, a fim de democratizar a
Educação Profissional e Tecnológica para segmentos diferenciados como movimen-
tos sociais, minorias, juventude, idosos, entre outros. (AM)

16. Ofertar licenciaturas para educação profissional. (PR)
17. Fomentar linhas de financiamento para projetos de tecnologia assistiva. (RJ)
18. Qualificar os profissionais para o trabalho com PNE na Educação Profissi-

onal. (RS)
19. Assegurar a valorização profissional através da oferta e contínua moder-

nização do ambiente de trabalho, adequado às necessidades dos programas de
educação profissional e tecnológica. (RO)

20. Qualificar profissionais para o trabalho com Portadores de Necessidades
Educativas Especiais (PNE) na educação profissional e tecnológica. (SC)

21. Criar uma rede virtual de Educação Continuada com a comunidade por
área de interesse. (SE)
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22. Criar mecanismos para vincular a valorização do docente à sua qualifica-
ção profissional. (SE)

23. Ampliar a locação de carga horária para preparação de aula a todos os
professores de ensino profissional e tecnológico. (PA)

24. Promover a alocação de carga horária para professores e técnicos admi-
nistrativos que trabalham com ensino profissional e tecnológico para o desenvolvi-
mento de pesquisa e extensão. (PA)

25. Promover fórum de CPAS das instituições EPT a fim de deliberar ações a
partir de seus resultados no aporte a valorização dos pofissionais EPT. (PA)

26. Incluir ações para os próximos 10 anos no plano decenal de educação
extraídas das conferencias estaduais e nacional. (PA)

27. Criar e expandir programas de capacitação para todos os profissionais da
EPT sobre as questões relativas a educação doas pessoas com necessidades educa-
cionais especiais decorrentes de deficiências, condutas típicas e altas habilidades/
superdotação, na perspectiva da educação inclusiva. (PA)
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Eixo Temático V
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A Relação da Educação Profissional e Tecnológica
com a universalização da Educação Básica

A Educação Básica ao ser universalizada, por meio da oferta pública e gratui-
ta, pela democratização do acesso e garantia de permanência, avançará à medida
que se integrar com a formação profissional de jovens e adultos. Ao assumir essa
integralidade, garantirá possibilidades a todos os cidadãos e a satisfação da neces-
sidade de um contínuo aprendizado. Nesse sentido, a educação é um direito social
básico, universal e fundamental para a construção de uma nação autônoma, sobe-
rana, solidária consigo mesma e com outras nações.

Ao adotar a integralidade, a Educação Básica estará contribuindo para uma
formação humanística e científica de sujeitos autônomos, críticos, criativos e prota-
gonistas da cidadania ativa.

PROPOSTAS

Emenda introdutória
A articulação da Educação Básica com a Educação Profissional não pode ofere-

cer um universo antigo para os alunos. Portanto, precisam ser pensadas como
práticas da liberdade na construção de competências e habilidades para a vida
cidadã e na preparação para o mundo do trabalho.

A sociedade vive um momento de perplexidade diante dos impactos potenci-
ais, com a explosão dos elementos do Ciberespaço que mudam os parâmetros da
educação para experiência de vida, percurso profissional, práticas sociais, culturais
e comunicacionais diferenciadas, que exigem novos paradigmas de aprendizagem
em função das mudanças e trazem mutações nas relações da missão do professor,
cujo parâmetro atual se fundamenta em: estímulo à criatividade do sujeito, incen-
tivo à pesquisa, busca e produção de informações significativas e mediação às
inteligências coletivas. (GO)

Proposta original – 1
Estimular as redes para a implementação de programas de Educação Profissional

e Tecnológica integrados à educação de jovens e adultos. ( AL, AM, ES, MG, PI, PA)

Emendas aditivas – 1
1.1. Estimular as redes para a criação e implementação de programas

de Educação Profissional e Tecnológica integrados à educação de jovens e
adultos, adequados à realidade de cada Estado. (AC)

1.2. Estimular as redes para implantação e implementação de programas de
educação profissional e tecnológica articulada à educação de jovens e adultos atra-
vés de políticas públicas específicas. (MA)

1.3. Compete aos sistemas públicos de ensino: Estimular a expansão dos
programas de educação profissional e tecnológica integrada à educação de jovens e
adultos nos sistemas públicos, nas esferas federal, estadual e municipal. (RN)

1.4....especialmente na modalidade Formação Inicial e Continuada de Traba-
lhadores.  (RS)
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Emendas substitutivas – 1
1.1. Estimular que as escolas e instituições de Educação Profissional e

Tecnológica façam opção pela modalidade prevista no Decreto 5154/04 – inciso II
do § 1º do art. 4º, com a responsabilidade de analisar as condições, financeiras,
econômicas e pedagógicas principalmente com visão de futuro. (AP)

1.2. Estimular e garantir a implantação/implementação, nas redes,
de programas de educação profissional e tecnológica integrada à educa-
ção básica em todas as modalidades, etapas, diversidades e formas, para
as unidades que optarem por essa oferta. (MT)

1.3. Garantir aos sistemas de ensino a implementação de programas de edu-
cação profissional e tecnológica integrada à educação básica nas suas diversas
formas de organização e modalidades, mediante políticas públicas que estabele-
çam investimentos para: capacitação e valorização dos profissionais de educação;
estrutura física e equipamentos que assegurem a qualidade da execução desses
programas. (PE)

Proposta original – 2
Articular com Secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia dos estados e

Secretarias Municipais de Ensino ações que visem à oferta de EPT integrada à
Educação Básica. (AC, AL, AM, MG, PI, RO,PA)

Emendas aditivas – 2
2.1. Articular com secretarias de educação e de ciência e tecnologia dos esta-

dos e municípios e outras instituições que fazem Educação Profissional ações
que visem à oferta de Educação Profissional integrada à Educação Básica.  (MS)

2.2. Articular com o Sistema Federal de Educação, as Secretarias de Educa-
ção, as Secretarias de Ciência e Tecnologia dos Estados, e as Secretarias Municipais
de Educação, bem como, instituições privadas de ensino, ações que visem a
oferta de Educação Profissional e Tecnológica integrada à Educação Básica. (PE)

Emendas substitutivas – 2
2.1. Articular entre os sistemas de ensino federal, estadual e municipal ações

que visem à oferta de Educação Profissional e Tecnológica integrada à Educação
Básica. (MT)

2.2. Articular com órgãos federais, estaduais, municipais, sistema “s” e os
demais segmentos que atuem com a educação profissional e tecnológica ações
que visem à oferta de educação profissional e tecnológica integrada à educação
básica. (PA)

2.3. Compete aos sistemas públicos de ensino: Articular com secretarias
de educação, ciência e tecnologia dos estados, secretarias municipais e instituições
federais de ensino, ou órgão equivalente, ações que visem a oferta de educação
profissional e tecnológica integrada, concomitante e subseqüente ao ensino
médio de acordo com as especificidades loco-regionais. (RN)

2.4. Respeitar a autonomia das escolas para propor e desenvolver a oferta de
Educação Profissional, exclusiva ou juntamente com outras modalidades de Educa-
ção Básica. (RS)

2.5. Estimular e promover a articulação entre os sistemas de ensino visando à
oferta de Educação Profissional e Tecnológica integrada à Educação Básica. (RR)
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Proposta original – 3
Articular em conjunto com instituições de educação profissional formas alter-

nativas de oferta de educação básica para o aluno trabalhador. (AL, AM, ES, MS,
MG, PE, PI, RJ, RS, RO, RR, SC, TO, PA)

Emendas aditivas – 3
3.1. Articular com os órgãos competentes  e em conjunto com instituições

de educação profissional formas alternativas de oferta de educação de formação
inicial e continuada, profissional técnica de nível médio  e tecnológica para
o estudante trabalhador e segmentos diferenciados. (BA)

3.2. Articular com os órgãos competentes e em conjunto com instituições
de educação profissional formas alternativas de oferta de educação básica para o
aluno trabalhador e segmentos diferenciados. (MS)

3.3. Compete aos sistemas públicos de ensino: Desenvolver junto às
instituições de educação profissional, formas alternativas de oferta de educação
básica articulada à educação profissional para o aluno trabalhador. (RN)

Proposta original – 4
Promover a implementação do Ensino Médio integrado à Educação Profissio-

nal à luz da análise das experiências desenvolvidas no país. (AC, AL, AM, BA, ES,
MG, PR, PI, RO, RR, PA)

Emendas aditivas – 4
4.1. Promover a implementação do ensino Médio articulado à Educação Pro-

fissional à Luz da análise das experiências desenvolvidas no país atendendo às
necessidades regionais. (MA)

4.2. Promover a implantação/implementação do ensino médio Integrado à
Educação Profissional à luz da análise das experiências desenvolvidas no país e
necessidades e especificidades regionais. (MT)

4.3. Promover a discussão com a sociedade e implementação para
melhoria do ensino médio articulado à Educação Profissional à luz da análise das
experiências desenvolvidas no país. (SC)

Emendas substitutivas – 4
4.1. Dissociação do Ensino Médio do Ensino Profissionalizante. (DF)
4.2. Promover a implementação da Educação Profissional Técnica de nível

médio integrada ao Ensino Médio observando as experiências desenvolvidas no
País. (MS)

4.3. Promover a implementação do ensino médio integrado à educação téc-
nica de nível médio em substituição aos cursos oferecidos na forma de
concomitância interna respeitado o princípio da integralidade. (RJ)

4.4. Compete aos sistemas públicos de ensino: Expandir, implementar e
garantir a oferta do ensino médio articulado à Educação Profissional técnica de
nível médio, nas formas integrada, concomitante e subseqüente a partir de
experiências exitosas desenvolvidas no país.  (RN)

NOVAS PROPOSTAS

5. Estimular os Estados à implantação de um projeto piloto da EPT integrada ao
Ensino Médio com posterior socialização dos resultados em âmbito nacional. (AC)
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6. Articular com Secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia
dos estados e Secretarias Municipais de Ensino ações que visem à oferta
de EPT articulada à Educação Básica. (AC)

7. Implantar a adequação nas redes de Educação Profissional e Tecnológica,
integrando à Educação de Jovens e Adultos para atender inclusive pessoas com
deficiências. (AL)

8. Articular com as Secretarias de Educação dos estados e municípios, estra-
tégias de ofertas de ensino médio integrado a Educação Profissional do aluno tra-
balhador. (AL)

9. Discutir com as instituições de educação superior que trabalham com a
formação de professores a implantação no currículo a temática de Educação Profis-
sional. (AL)

10. Implementar programas de orientação profissional para o jovem concluinte
do ensino fundamental. (AM)

11. Garantir a universalização da educação básica integrada à Educação Pro-
fissional e Tecnológica, através da efetivação de formas alternativas de ensino
(presencial, semi-presencial e a distância). (AM)

12. Promover a interiorização da Educação Profissional e Tecnológica às popu-
lações rurais, considerando a realidade do mundo do trabalho rural, suas tradições
e cultura, utilizando a metodologia de alternância das casas familiares rurais e
escolas famílias agrícolas. (AM)

13. Propiciar a formação pedagógica ao profissional das áreas técnicas para
atuarem na docência. (AM)

14. Implementar políticas públicas que garantam acesso aos trabalhadores
da Educação Profissional e Tecnológica. (AM)

15. Garantir a reposição e expansão dos quadros de profissionais da Educa-
ção Profissional e Tecnológica através de concursos públicos de provimento efeti-
vo. (AM)

16. Efetivar um plano de carreira para os trabalhadores da Educação Profissi-
onal e Tecnológica nas esferas do governo. (AM)

17. Definição e ampliação das relações entre as modalidades de oferta da
educação profissional e os níveis da educação regular. (DF)

18. Divulgação, junto aos alunos da educação básica, das tendências do mer-
cado de trabalho e das propostas de formação profissional disponíveis nos Centros
de Educação Profissional e nos Centros de Ensino Médio Integrado. (DF)

19. Investir na expansão da Educação Profissional com qualidade e responsa-
bilidade. (DF)

20. Garantir a estruturação e manutenção dos ambientes pedagógicos para o
desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. (MA)

21. Garantir o incentivo e acesso a pesquisa e extensão na Educação Profissi-
onal  e Tecnológica articulada à Educação Básica. (MA)

22. Criar mecanismos de inserção e acompanhamento de alunos e egressos
da  Educação Profissional  e Tecnológica  no mundo do trabalho. (MA)

23. Instituir um plano de formação/capacitação continuada para os profissio-
nais da educação básica e da educação profissional para enfrentar os desafios da
oferta de educação profissional integrada a educação básica (em todas as modali-
dades, etapas e formas).  (MT)

24. Estruturar a rede física / equipamentos/ laboratórios/ bibliotecas e recur-
sos humanos qualificados e materiais necessários para a oferta de uma educação
profissional de qualidade. (MT)
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25. Trabalhar de forma cooperada com os sistemas visando à promoção da
melhoria da qualidade do ensino fundamental, para a oferta da educação profissio-
nal integrada ao ensino médio. (MT)

26.Incentivar e intensificar, na organização curricular, pesquisas cientificas e
tecnológicas com base na educação profissional, bem como abordagem de temas
transversais relacionados à ciência e tecnologia. (MT)

27. Promover a articulação interna nos órgãos  normativos dos sistemas de
ensino, para analise e aprovação de forma integrada dos planos de cursos. (MT)

28. Fortalecer e ampliar a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio na forma concomitante e/ou subseqüente. (MS)

29. Promover fóruns objetivando estudos para a construção de um currículo
que ofereça conhecimento de formação geral de qualidade e assegure a integração
com as especificidades da Educação Profissional, considerando as características
locais e regionais. (MS)

30. Promover fóruns para estudo e construção de fundamentos políti-
co-pedagógicos que ampare a Política de Educação Profissional e
Tecnológica consoante às necessidades de cada Estado. (MS)

31. Articular com os Conselhos Regionais de classe com o objetivo de
subsidiar o currículo de cursos de Educação Profissional e Tecnológica. (MS)

32. Criação de um fórum estadual contínuo com docentes, discentes e técnico
administrativos para discutir EPT. (PA)

33. Revisão da legislação do ensino integrado para possibilitar uma melhor
elaboração do currículo. (PA)

34. Implementar a educação profissional integrada ao ensino médio diurno e
noturno com currículos especificados para cada demanda, com o orçamento asse-
gurado pelos governos estaduais e federal. (PA)

35. Ampliação dos programas em apoio à melhoria da qualidade do ensino
médio, elevando a qualidade do mesmo para os egressos do nível fundamental.
(PA)

36. Definir uma política nacional de Educação Profissional e Tecnológica inte-
grada à Educação Básica  e dar condições para implementá-la.  (PR)

37. Assegurar que percentuais dos recursos FAT (Fundo de Amparo ao Traba-
lhador), destinados a programas de educação profissional e tecnológica para jo-
vens e adultos, sejam repassados, única e exclusivamente, às instituições de ensi-
no legalmente credenciadas. (PE)

38. Articular com os sistemas de ensino, ações que visem à oferta de educa-
ção profissional e tecnológica integrada a educação básica, em suas diversas for-
mas de organização e modalidades às comunidades indígenas, quilombolas, entre
outras. (PE)

39. Garantir a construção e a revisão permanente do currículo integrado atra-
vés de capacitação continuada de professores e de técnicos em Educação, de acor-
do com a metodologia de ensino para o desenvolvimento de competências. (PE)

40. Integrar o ensino médio à educação profissional técnica de nível médio e
formação inicial e continuada dos trabalhadores, com formação para a cidadania,
desmitificando a concepção de que é uma formação técnica apenas para as cama-
das populares e a serviço do mercado. (PI)

41. Definir metas de expansão de cursos profissionalizantes para a rede esta-
dual de educação. (PI)
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42. Propor emenda na legislação que incorpore à LDB o teor do decreto 5154
que garanta às instituições a liberdade de escolha da modalidade educação profis-
sional. (RJ)

43. Reavaliar a legislação e marcos regulatórios da educação de modo a pro-
mover a implementação do ensino médio à luz do princípio da integralidade. (RJ)

44. Criar canais de comunicação oficiais do meio produtivo com instituições
de ensino para discussão e aprovação de currículos em sintonia com o desenvolvi-
mento regional e a formação integral. (SP)

45. Estabelecer compromisso do INEP com a educação profissional de modo a
articular censo de acompanhamento de desenvolvimento profissional e da
empregabilidade de egressos do ensino técnico e tecnológico. (SP)

46. Propor a aprovação do projeto PROTEC desenvolvido pela ANET e apre-
sentado na sessão; (Projeto similar ao PROUNI para o ensino técnico). (SP)

47. Elaboração de campanha do governo federal na mídia para a valorização
da educação profissional técnica e tecnológica. (SP)

48. Definir o poder público municipal como principal agente da utilização de
recursos públicos para educação básica articulada com a formação profissional ini-
cial e continuada de trabalhadores que não tiveram acesso à escolaridade na idade
própria. (SP)

49. Criar programas de acesso a EP para alunos em situação de dificuldades
sócio-econômicas. (RS)

50. Manter a articulação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio com
o Ensino Médio, com liberdade de escolha para as instituições educacionais, entre
as modalidades de matrícula integrada, concomitante ou subseqüente, na
estruturação de itinerários formativos, visualizando o educando como sujeito do
processo educacional. (RS)

51. Médio, para serem acessíveis às escolas das diferentes redes, indepen-
dentemente de optarem por oferecer matrícula integrada, concomitante ou subse-
qüente, em relação à articulação com o Ensino Médio.  (RS)

52. Revisar a legislação vigente (Decretos 5478/05 e 5154/04) estimulando e
apoiando a oferta da EJA profissionalizante e da Educação Básica Integrada à Pro-
fissional, respectivamente, de forma gradativa, para as demais redes existentes no
Estado, considerando suas limitações e possibilidades. ( RR)

53. Manter permanentemente pesquisa de demanda junto ao setor produti-
vo para possibilitar a oferta da Educação Básica integrada à Educação Profissio-
nal. (RR)

54. Desenvolvimento de políticas públicas que garantam o direito a Educa-
ção Básica de jovens e adultos excluídos do processo educativo de qualidade
articulada com a formação profissional inicial e continuada a todos os cidadãos
brasileiros, inclusive aqueles que não tiveram o acesso à escolaridade na idade
própria. (PROEJA)  (SP)

55. As ações voltadas para o Ensino Técnico Profissional deverão considerar a
equidade de gênero e raça. (SP)

56. Estabelecer mecanismos que possibilitem o acesso de vagas integrando a
EPT à Educação Básica, através de convênios e/ou parcerias com Instituições das
Redes Pública e Privada. (SE)

57. Revisão da legislação do ensino integrado para possibilitar uma melhor
elaboração do currículo. (PA)
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ACRE
19 a 21 de junho de 2006
Auditório da Secretaria de Estado da Educação
Ana Claudia Passos Batista – Representante Estadual
Dausterneva Maciel
Elisete Silva Machado
Flávio Aparecido Ikuma
Irailton de Lima Souza  - Comissão Organizadora Nacional
Jebson Medeiros de Souza
José Espedito Isidro
Luziele Alves Dias
Marcos Alberto da Silva Costa
Maria Enilda Montefusco Portela – Gestora Estadual
Maria José de Lima Bezerra
Richard Lima de Oliveira
Sebastião Gama Chaves
Zenilda Alves Barbosa

ALAGOAS
01 e 02 de junho de 2006
SEBRAE - AL
Adailton Isnal – Representante Estadual
Alba Maria Toledo Cardoso – Gestora Estadual
Alexandre Caiado de Castro Moraes
Alonso Pereira de Farias
Ana Cristina Santos Limeira
Damir Costa Vanderlei
Eduardo Frigoletto de Menezes
Esio Melo de Andrade
Jesualdo Matias dos Santos
José Barboza Neto 
José Carlos Pessoa de Melo
José Francisco Assis de Melo
José Wilson Vilela
Márcia Valéria Cardoso Nicácio
Maria Angela Marinho Araujo Lobo 
Maria Zélia Pereira
Mary Selma de Oliveira Ramalho
Matheus Felipe Gomes Galvão
Nadja Maria Santos Melo
Núbia Nunes Santos Cantuária
Osineide Cavalcante de Farias
Pedro Alves de Oliveira Filho 
Tereza Kelly Gomes Carneiro  - Comissão Organizadora Nacional
Vania Maira Galdino
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AMAZONAS
06 a 08 de junho de 2006
Centro Universitário Luterano de ManausAgnaldo de Oliveira Gomes
Elizangela Balbi Alves
Ivana Guimarães Ayrton 
Jones Montenegro da Silva
José Pinheiro de Queiroz Neto
José Roberto Costa Nascimento
Juarez Auzier da Silva
Liliane Brito de Melo
Livia de Souza Camurça Lima
Luiz Gustavo Negro Vaz
Luiz Ricardo de Almeida Silva
Marcia Cristina Bezerra de Queiroz
Maria do Perpétuo Socorro Butel Tavares
Maria do Perpetuo Socorro Nóbrega Ribeiro
Maria Francisca Morais de Lima
Maurilio Costa Correia
Nancy dos Anjos Oliveira
Raimundo Sidnei dos Santos Campos
Rui Fernandes Serique
Sandrey Pereira Belém
Sônia Maria de Melo Lima

AMAPÁ
19 a 21 de junho de 2006
Auditório do CRDS
Antonio Valdez dos Santos Cambraia - Representante Estadual
Amiliany Assunção Azevedo
Ana Valéria Galo Pantoja da Silva
Antonnei Pinto Lima
Carla Patrícia Cambraia dos Santos
Carlos Henrique Schmidt
Letícia de Carvalho Ferreira
Lucivaldo Santos da Conceição
Luizimary Amanajás Correia
Manoel Maria Gomes Costa – Gestor Estadual
Márcia Marques Martins Diniz
Marcilio Alves de Oliveira
Maria de Lourdes Sampaio dos Santos
Maria do Carmo Lima Marques
Maria Ivone Souza da Silva
Maria Márcia Batista Baia
Maria Marlene Pereira Barbosa

BAHIA
27 e 28 de junho de 2006
Instituto Anísio Teixeira
Anaci Bispo Paim – Representante Estadual
Albertino Ferreira Nascimento Júnior
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Angélica Maria Renaldy Cruz Leahy 
Cleunice Matos Rehem
Eliana Barreto Guimarães
Isa Maria Fonsêca Castro – Gestora estadual
José Almiro de Lima e Silva
Maria Aparecida Actis de Senna
Maria Auxiliadora Lemos Passos de Sousa
Maria Inês de Jesus Ferreira
Natalia Maria Sudsilowswky Ferreira
Osvaldo Santos de Brito
Radival Carlos de Oliveira Galiano
Roosevelt Duarte Motta
Rui Oliveira
Ruy D´Oliveira Lima
Vander Cássio Silva de Oliveira
Zânea Maria Andréa Duarte

CEARÁ
15 a 17 de maio de 2006
Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC
Ana Célia Siébra de Queiroz
Antonia de Abreu Sousa 
Antonio Salvador da Rocha
Cesar Augusto Venancio da Silva
Cicero Secifran da Silva
Doraneide Albuquerque Fernandes
Elenilce Gomes de Oliveira
Francisca Valdelice Araújo do Vale 
Francisca Virginia Rodrigues da Silva 
Germana Cristina Gomes de Aquino
Helba Araujo de Queiroz Palácio
José Demontiei Ferreira 
José Marcondes Macedo Landim
Josias Cunha Neto
Lee Fontenele Moraes
Luiz Ary Romcy
Luiz Claudeivan Cruz Lima
Marcus Fábio Linhares Ponte
Maria das Dores Madeira e Silva
Maria José Camelo Maciel
Maria Leopoldina Bezerra Brito
Michelle Lima Ribeiro Moreira de Souza
Nauriello Almeida de Andrade
Noemi Nascimento Branco
Otaviano Teodorico da Costa Filho 
Paulo Remigio Neto
Regina Maria da Silva Severino
Ricardo Sérgio Craveiro Albuquerque – Gestor Estadual
Rita Erotildes Maranhão Mariano
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Rosa Maria Freitas Holanda
Samuel Brasileiro Filho
Silva Helena de Lima Maranhão
Sophia Regina Egypto
Tania Maria Bastos de Mesquita
Tomazya Kelly Moura de Carvalho
Tracisio José Cavalcanti Bastos
Vera Maria Vasconcelos Cruz
Virginia Maria Costa de Oliveira
Viviane de Avelar Cordeiro
Wanderley Gratela Filho
Wildiana Katia Monteiro Jovino 

DISTRITO FEDERAL
25 e 26 de maio de 2006
Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília
Adriana Dias Rabello de O. e Azevedo
Ana Carmina Pinto Dantas Santana
Carlos Alberto Galvão
Carlos Antonio Santiago
Cláudio Tavares Carvalho
Fernanda Ramos Martins
Ismael Vicente Ferreira
Karina Tittoto Melo
Kátia Christina Soares de Morais Corrêa – Gestora Estadual
Luiz Otávio da Justa Neves
Margarida Helena C. Martins
Paulo Cesar de Azevedo
Priscila Silva Nogueira
Simone Aparecida Oliveira Silva
Vandercy Antonia de Camargos – Representante Estadual
Vanessa Martins

ESPÍRITO SANTO
19 a 21 de junho de 2006
SENAC / ES
Altair Luiz Peterle
Ana Paula Soares Trajano
Denio Rebello Arantes 
Dionisio Corteletti 
Eduardo Luiz Ferreia Silva
Epifanio Davi de Souza Santos
Felipe Campos Fernandes
Josemar Francisco Pegorette – Gestor Estadual
Luis Cláudio Magnago Andrade
Luise Maria Pereira De Martin
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Márcia Cristina Perreira Fortuna
Maria Julia Sanna
Marlusa de Moura Balarini
Nívea Coelho Pereira Dagasperi
Robson Santos Cardoso
Rosinalva Almeida dos Santos Peixoto

GOIÁS
04 e 05 de maio de 2006
Hotel Prive de Caldas Novas
Aldair Maria dos Santos Reis
Cleusa Maria da Silva Mendonça
Elza Maria Staciarini
Fátima Vauldimar Costa Silva – Gestora Estadual
Felicidade Maria de Faria Melo
Helia Maria de Macedo
Ione Souza Morais Melo
Italo de Lima Machado
Jacqueline Maria Barbosa Vitorette
Jorge Quirino Pereira Sobrinho
José Teodoro Coelho
Jussara de Fátima Alves Campos Oliveira
Lúcia Helena Rodrigues de Souza Coelho
Maria de Fátima Silva Pio
Maria Piedade de Sousa
Naôr Victório Lima
Nielsen Batista Mendes
Peters da Silva Paz
Ramariz Faleiro de Amorim
Sonia Maria de Araújo
Valdivino Eterno Leite

MARANHÃO
06 a 08 de junho de 2006
Palácio Henrique de La Rocque
Adilson Reis Pinto de Sousa
Agriciomar Melo Baldez Veloso
Aurilene de Andrade Fernandes
Carolline de Souza Botelho
Dalva Castelo Branco de Oliveira
Ecleid Maria Bonfim Vieira
Elito Hora Fontes Menezes
Estelio da Silva Leal
Flor de Liz Vieira Melônio do Nascimento
Francilene Souza do Rosário
Francisco das Chagas Teixeira
Germano José Soeiro
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Isaac de Oliveira Santanna
Jandira Pereira Sousa
José de Arimatéia Abreu
Joselina Franco Pessoa
Luciana Valéria Leão Lima
Maria Bárbara Cunha
Maria da Penha Alves Silva
Maria da Piedade Soeiro Ramos
Maria de Fátima Teofilo Durans – Gestora Estadual
Maria do Perpetuo Socorro Azevedo Carneiro
Maria Júlia Carvalho Lima
Marise Piedade Carvalho
Neusa Maria Lobato Sampaio
Paulo César Marques Doval
Raimunda Rodrigues Moreno da Silva
Ronald Abreu Moraes
Roseanne Nina de Araújo Costa
Rubem Rodrigues Ferro
Sandra Maria dos Santos 
Susan Lucena Rodrigues
Terezinha Borges da Silveira
Yolanda Gomes de Oliveira Batista

MATO GROSSO
30 a 31 de maio de 2006
Hotel Fazenda Mato Grosso
Amarilia Mathilde da Silva
Ana Paula Dalmás Rodrigues
Celso Marcos da Silva Filho
Cristiano Silva Damasceno
Elaine Maria Pedroso Lemes
Eliza Clara de Arruda Miranda
Fatima Araujo Barbosa Possamai
Francisca Navantino Pinto de Angelo
Geraldo Grossi Junior – Comissão Organizadora Nacional
Gláucio Luiz Souto Ribeiro
Herculano da Silva Melo
Hércules Assunção
José de Figueiredo Loureiro Junior
Josimar Miranda Ferreira
Luiz Fernando Caldart – Gestor Estadual
Márcia Regina da Silva Vecchi
Mauro Mendes Fernandes
Neandro Vilalva Miranda
Neiva Terezinha de Cól
Nelci Salete Basso – Representante Estadual
Rodolfo José de Campos Curvo
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Suely Cândida Catharino
Valdivino de Souza Barbosa

MATO GROSSO DO SUL
27 a 29 de junho de 2006
Auditório do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima
Alvara Susi Peixoto Simei
Ana Carina Pini de Mello
Ana Margareth dos Santos Vieira
Cristiane Sahib Guimarães
Evanize de Barros Lima
Gilka Cristina Trevisan
Israel da Silva
João Salvador Cazelli dos Santos
José Roberto Rodrigues de Oliveira
Lúcia Aparecida Delmondes – Gestora Estadual
Maria de Lourdes Araújo
Marise Helena Nunes Alonso
Moara Bueno
Osvaldo Pereira Balbina
Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro
Rogério Carvalho
Rose Lene Arakaki Damasceno – Representante Estadual
Sirlete Augusto Lopes

MINAS GERAIS
21 a 23 de junho de 2006
SESC LACES - Contagem
Adriana Mota Barbosa
Ajax Gonçalves Ribeiro
Alexandre Mendes Mendonça
Alexandro Gomes da Cruz
Ana Cláudia Dias Paiva
Cláudia Ocelli Costa
Cristiano Gurgel Bickel
Cristina Maria de Oliveira
Durval Saturnino Cardoso de Paula
Edmar Fernando de Alcântara
Edneia Cabral Lopes
Emerson Luiz de Castro
Erika Paola Ostorari
Fernando França Monteiro de Barros
Gefferson da Silva Gomides
Gelson Alves da Silva
George Rafael de Lima e Souza Maia
Giane Rita de Souza Ferreira
Humberto Januário Pereira
José Eduardo Borges Moreira
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José Henrique Nunes
José Roberto Ribeiro Lima
Junio Marcos Coelho
Kátia das Graças Souza
Lilian Paraguai
Lindomar Diamantino Segundo – Representante da Delegação Estadual
Lourdes Aparecida de Jesus Vasconcelos
Marcelo Mota Santos Seixas
Marcio Eustáquio Canela
Maria Adélia da Costa 
Maria Aparecida Rosa de Mello
Maria da Glória Santos Laia
Maria Izabel Brunacci Ferreira dos Santos
Maria Suely Cardoso de Souza
Marilda Silva
Mário Lúcio França Oliveira
Marley Beatriz de Assis Lima
Patricia de Paula Jorge
Paula Elizabeth Corrêa Alves
Paulo Cezar Simamoto Júnior
Paulo Fernandes Cardoso
Rafael Mariano Alves
Ricardo Luiz Alves Pereira
Rogério Dutra Clemence
Rosanna Aparecida Gomes
Solange Chaves Diogo Ribeiro
Susan Kartia Diniz de Paula
Thiers Theófilo do Bom Conselho Neto
Valléria de Fátima Ambrósio de Jesus
Wander Augusto Silva
Zilda Correa de Lacerda

PARÁ
20 a 21 de junho de 2006.
CEFET - PA
Adjair de Sousa Correa
Ana Cassia Sarmento Ferreira 
Ana Mariade Castro Souza
André Carvalho dos Santos
Antonio Marcos Trindade Lopes 
Camila da Silva Furtado
Carlos Melo JuniorCláudio Cavalcanti Ribeiro – Representante Estadual
Carmem Silva Mesquita Albuquerque Dias
Darlindo Maria Pereira Veloso Filho
Edson Ary de Oliveira Fontes
Elizeth Cristina Vieira Costa
Felipe Cavalcante Lira
Francisco Edinaldo Feitosa Araujo
Gilton da Rocha Moura
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Helena do Socorro Campos da Rocha
Ida de Andrade Moreira
Jaime Roberto Silva Ramos
Jedna Kato Dantas
Job José dos Anjos
José do Egypto Vieira Soares Filho
Lindalva Rodrigues Pinheiro Filha
Manoel Antonio Quaresma Rodrigues
Marcela Paulino Soares
Maria de Nazareth Sampaio Penha
Maria do Socorro Marques Pereira
Miguel Cassiano da Silva Serrão
Rita Sidmar Alencar Gil
Roberto Alexandre Mendes Ayres
Roberto das Graças Pereira da Silva
Ronaldo Marcos de Lima Araujo
Rudá Galilleu da Silva Lima
Rui Alves Chaves 
Simone Souza e Souza
Surama Julieta Lima Bentes
Washigton Cordovil Rocha

PARAÍBA
28 a 30 de junho de 2006
Auditório do SESI - PB
Adjair Maia Lourenço
Antonio Cabral da Silva
Antonio Carlos Ribeiro Junior
Bernardette de Lourdes Santos
Cleusolita de Almeida Cavalcante
Felipe Vieira Neto
Francisco da Chagas Rodrigues
Gildeci Alves de Lira
Gilvan Anísio Santos
Gustavo Barbosa de Andrade
Joabson Nogueira Carvalho
José Cidalino de Almeida Pires
José Suassuna Barbosa
Marcos Diego Albuquerque da Silva
Maria América Assis de Castro – Representante Estadual
Maria Berenice de Figueiredo Lopes
Maria Bernardete Almeida Cavalcante
Maria Cristian Madeira da Silva
Maria de Fátima Cavalcante
Marie Gorett danta de Assis e Medeiros Batista
Mario José Dornelas
Paulo Florentino Uchôa Lima
Renato Loss – Gestor Estadual
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Sérgio Ricardo Gouveia Martins
Vanildo Rodrigues
Vera Maria Almeida Vasconcellos

PARANÁ
05 a 08 de junho de 2006
Faxinal do Céu – Pinhão - PR
Acir Batista Moreira
Adriane de Lima Penteado
Amabile Guidolin Rocha
Ana Lucia de Souza Madureira Felicio
Anete Pinto de Andrade
Antenor Favaro
Ariane Ruiz de Oliveira Koike
Camilo Vanzetto
Carlos Alfredo Ferreira
Ciro Bachtold
Cláudio Roberto Lopes Zen
Devanir Pereira dos Santos Canovas
Douglas Antonio Bacarro
Eder Antonio Padilha
Eduardo Kardush
Elizangela Florczak Cordeiro
Estanislau Borecki Neto
Fátima Branco Godinho de Castro
Flávio Pedro Krzyzanowski
Ilizandro dos Santos Schmidt
Jane Marcia Madureira Arruda
João Antonio Veneri
João Edison de Miranda
Joel Donazzolo
José Cláudio Rech
José Gomes Filho
José Mario Angeli
José Valdivino de Moraes
Josiel Tadeu Teles
Laine de Andrade e Silva
Luiz Antonio Bonato
Marco Antonio Areias Secco
Mariluz Zanin Petry
Marta Regina de Brito
Nadia Simoni Caon
Pamela Bachixta Lopes
Paulo André Campana
Paulo Pedroso Mandagua de Almeida
Paulo Tetuo Yamamoto
Pricilla Cristina da Silva
Raymundo Viana Aguiar
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Reginaldo Terra
Roque Osmar Pompermaier
Sandra Regina de Oliveira Garcia – Gestora Estadual
Sandra Terezinha Bizusko Lima
Solange Milesk Botion
Valdelucia Kruger
Vera Lucia Lanza Cari
Walter Rodrigues Moutinho
Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde – Representante Estadual

PERNAMBUCO
26 a 28 de abril de 2006
CEFET - PE
Admilson Gonçalves de Lima
Adriana Lucia Amorim Silva
Ana Mary Barbosa Accioli 
Angela Cristina Moreira do Nascimento – Gestora Estadual
Arlucia Gomes Saraiva
Carla Eugênia Fonseca da Silva Marques de Nóbrega
Edileuza Vieira de Lima Moraes
Emílio Moacir do Amaral Gonçalves
Fábio Barros e Silva
Fátima Maria Miranda Brayner  - Representante Estadual
Fernando Xavier da Silva
Francisco das Chagas Dantas
Givanildo Pinto Leão
Gleybson Charles Soares dos Santos
Helena de Morais Véras Sobreira
Isabel Maria Caldas Câmara Noblat 
João Pereira da Silva Filho 
José Ricardo Dias Diniz 
Leonardo Moura de Oliveira
Marcelo Medeiros Teixeira
Marcos Moraes Valença
Maria das Graças Costa Nery da Silva
Maria de Fátima Gomes Costa
Maria Eterilda de Amorim Borba
Marilene Ferraz
Mauriceia Souza de Freitas Oliveira
Nelio José Lira Pereira
Neusa Maria Eidelwein Magalhães
Nilza Cristina Farias Siqueira 
Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra
Ricardo Giovanni Rommel Lellis Cabral
Roberta Alves César de Araujo
Robson Santos de Oliveira
Uaci Edvaldo Matias do Sul
Wagner Pinheiro



152

PIAUÍ
20 e 21 de junho de 2006
CEFET - PI
Ana Maria Bevilaqua Sales de Souza
Antonio José Castelo Branco Medeiros – Representante Estadual
Caubyra Macêdo Nery Goes
Dayson Torres de Amorim
Eliana Maria Mendonça Sampaio
Elisabeth Santana de Sousa Bezerra
Francisco Pereira de Caldas Rodrigues
Guilherme Hermenegildo de Sousa
João Emilio Lemos Pinheiro
José Francisco dos Reis Sobrinho
Lucimar de Souza Leal
Marcia Rejani Chaves Borges
Marcilio Gonçalves de Farias Pereira – Gestor Estadual
Marcio Antonio Dias Pereira
Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira
Maria dos Remedios Brito Viana
Maria Eurismar de Sousa
Maria Helena Ferreira Soares
Maria Salete da Cota Ribeiro
Odeni de Jesus da Silva
Paulo Borges da Cunha
Sandra de Ataide Silva
Silvestre Paulino da Silva

RIO DE JANEIRO
28 e 29 de junho de 2006
Clube de Engenharia
Almir Venancio Ferreira
Ana Julia Calazans Duarte
Ana Lucia Guimarães
Angela Maria Alves de Almeida
Antenor Amâncio Filho – Gestor Estadual
Antonio Ricardo de Souza
Armando dos Santos Maia
Bianca Fátima Cordeiro dos Santos Fogli
Carlos Bernando Ribeiro Schaepfer
Cibele Daher Botelho
Claudio Gomes Ribeiro
Dayse Cardoso Duque Estrada
Ediney Raiol dos Santos
Eduardo Homem de Siqueira Cavalcanti – Representante Estadual
Enio Lobo Mendes Neto
Evaldo Rodrigues Magalhães
Fernando Cesar Pimentel Gusmão
Gerson Benedito Prado
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Ivete Barroso de Castro Azevedo
João Carlos Reginaldo e Silva
Joselito Cumial das Chagas
Karla Gomes de Alencar Pinto 
Léa Simone de Carvalho 
Luis Roberto Arruda
Marcia Martins de Oliveira
Marco Antonio Carneiro
Marcos Tadeu Couto
Maria das Graças Rocha Dias
Marilda Pimenta Melo
Mário Victor Augusto Batista
Marisa Brandão Rocha
Marize Nogueira Ramos
Mauricio Saldanha da Motta
Mercedes Costa Santos Moreira
Osiris Barbosa de Almeida
Regina Helena Malta Nascimento
Renata Alexsandra Farane Nogueira
Rita de Cássia de Almeida Costa
Rita de Cássia Liberatori
Roberto José 
Roberto Willians Santana
Ronaldo dos Santos Travassos
Sandra Maria dos Santos Solon
Sidney Paulo Alves Drago
Sirney Braga
Uelinton Farias Alves
Vinicius Alves 
Wilma Bulhões Almeida de Freitas
Wilton José da Silva
Zuleide Simas da Silveira

RIO GRANDE DO NORTE
19 A 21 de junho de 2006
Praia Mar Hotel
Dante Henrique Moura
Edilene Rodrigues da Silva
Francisca Carneiro Ventura
Hudson Brandão de Araújo – Representante Estadual
Ivan Max Freire de Lacerda
João Barros da Silva 
João Maria de Souza Campos – Gestor Estadual
Joiran Medeiros da Silva
Jose Bezzera Marinho Junior
Jose Rodrigues da Cruz Junior
Josiana Liberato Freire Guimarães
Laumir Almeida Barreto
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Lêda Maria de Medeiros Hansen
Lucinete Araújo da Silva França
Luiz André Gomes da Silva
Maria da Guia de Sousa Silva
Maria Vicência Arimatea dos Santos
Roque Alves de Oliveira
Roseanne Azevedo de Albuquerque
Simone Medeiros de Oliveira
Triana Fernandes de Albuquerque Barbosa
Washington Rogério Pires de Lima
Zilca Maria de Macedo Pascoal

RIO GRANDE DO SUL
12 e 13 de junho de 2006
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul
Angela Maria Dubou
Canrobert Kumpfer Werlang
Carla Comerlatto Jardim
Carla Maria Zitto
Carlos Dinarte Coelho
Carmem Angela Straliotto de Andrade
Celso Ferrarini
Cezar Miguel Monteiro da Silva
Claiton Oliveira da Costa
Eliezer Henker
Elige Garcia Lemos
Fabiane Franciscone
Fritz Roloff 
Gilnei Rodolfo Bampi
Gleidhe Penha de Oliveira
Heitor Thomé da Rosa
Indiara Souza 
Isabel Cristina de Almeida Bonamigo
Itanajara Risther da Silveira
Jairo Fernando Martins Pacheco
João Henrique Quoos
Jorge Vicente Ribeiro
José Carlos Assis da Rosa
José Paulo da Rosa
Julio Cesar Sanches Trombetta
Lenir Antonio Hannecker
Leonardo Ely Schreiner
Lisângela da Silva Antonini
Luciana Soares Meyrer
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Marcelo Prestes Manganelli Aranha
Maria Berenice Brandli Pereira
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Maria Clarice Rodrigues de Oliveira
Marice Fronchetti Guidugli
Marta Ribeiro Bulling
Martim Saraiva Barboza – Gestor Estadual
Nei Muller
Neli Santos da Silveira
Osvaldo Tietê da Silva
Pasqual Sebastião Minetto
Paulo Fernando Presser
Paulo Ricardo de Oliveira
Paulo Roberto Schmitt
Pedro AugustoPinheiro Flores dos Santos
Raul de Castro Hopp
Regina Maria Tombine
Silvia Maria Zunino Saucedo
Simeão dos Santos Bica
Soeni Bellé

RONDÔNIA
28 a 30 de junho de 2006
FATEC – Faculdade de Ciência Administrativa e de Tecnologia
Adir Josefa de Oliveira
Carlos Alberto Machado de França
Debora Gonçalves de Lima
Dionisio Carlos de Matos
Dirce Martin Coelho
Edinaldo da Silva Lustoza
Edinaldo França dos Santos – Representante Estadual
Ely Bezerra de Salles
Ivani Schumann
José Benedito Martins de Souza
José Carlos Pereira Paim – Gestor Estadual
José Dettoni
José Moscardo Moreira
Larissa Feraz Berdôr Jardim
Marcos Meirelles Fonseca e Silva
Maria do Socorro da Costa Santos
Nina Catia Alexandre Cavalcante
Samuel Lima de Souza

RORAIMA
19 a 21 de junho de 2006
CEFET - RR
Aldemurpe Oliveira de Barros – Representante Estadual
Ananias Noronha Filho
Ellen Eurídice Cardoso de Araújo
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Fernando Antônio da Silveira
Herivelto Nazareno Amoras dos Santos – Gestor Estadual
Joyce Wânia de Souza Cruz Nascimento
Maria Elza Costa Cavalcante 
Maria Neusa de Lima Pereira
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Sebastião Figueira Teixeira
Tania Soares de Souza
Wilson Pedro da Silva Gentil

SANTA CATARINA
25 a 27 de junho de 2006
UNIVALI - Biguaçu
Adriano Fernades Cardoso
Adriano Larentes da Silva
André Raphael da Silveira
Aparecida Rocha Gonçalves
Beatriz Amorim Aymay
Caciane Alice Umbelino
Dalva Angelina Steil da Silva
Edilmara Gubert
Édna Corrêa Batistotti – Gestora Estadual / Comissão Organizadora Nacional
Eliane Spliter Floriani
Elisabete Nunes Anderle – Representante Estadual
Evande João da Silva
Fabiano Bachmann
Hildegarde Schlupp
Ivan Luiz Ecco
Ivonei José Fazzioni
João Carlos Pereira
João Pacheco de Souza
José Carlos Brancher
Juçara Eller Coelho
Leandro Gayer Gubert
Luciana Gelsleuchter Lohn
Luiz Gabriel Angenot
Marcos da Silva
Nilva Schroeder
Oscar Antonio do Amaral Maia 
Osvaldo da Silva Sobrinho
Paulo Jeronimo Pucci de Oliveira
Rafael Rodrigo Mueller
Ronaldo Marcial Pasquini
Rosana da Fonseca Leivas
Rudney Raulino
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SÃO PAULO
De 31 de maio a 01 de junho de 2006
Parlamento Latino-Americano
Aelson GuaitaAlmério Melquiades de Araújo – Gestor Estadual / Comissão

Organizadora Nacional
Ana Lúcia Spigolon
Angelita Aparecida Leme
Anízio Aparecido Josepette
Antonio Carlos da Fonseca Bragança Pinheiro
Antônio José Ferrari Duch
Asdrúbal Bellan
Bahij Amin Aur
Carmen Lucia Evangelho Lopes
Décio Moreira
Eliana de Oliveira Cruz
Fábio Marcelo Pereira
Fernando Leme do Prado
Francisco Carlos D’Emilio Borges 
Francisco de Moraes
Francisco Miguel Athie Bonduki
Garabed Kenchian
Ivana Alves Pinto Menezes
Ivone Marchi Lairenetti Ramos
João Ricardo Santa Rosa
Jorge Guaracy Ribeiro
José Carlos Dalfré
José Carlos Mendes Manzano
José Carlos Zito Garcia
José Costa Prado
José Roberto Bernardes de Souza 
José Vitório Sacilotto
Laura Margarida Josefina Laganá
Luiz Adriano de Carvalho Mange
Luiz Antonio Koritiake
Magda Barbosa dos Santos Rodrigues
Marco Antonio Paletta
Marcos Henrique dos Santos
Margarete dos Santos
Maria Cecilia de Almeida Silva
Maria Thereza Ferreira Cyrino
Milton Baldon
Neusa Santana Alves
Paulo Roberto dos Santos 
Raquel Amrain Linhares
Regina Helena Rizzi Pinto
Reinaldo Roberto Ribeiro
Roberto Cordeiro Waltz
Rosana Maria Siqueira 
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Ruy Guérios
Sebastião Lopes Neto
Silvana Maria Rocha Brenha Ribeiro
Waldemar de Oliveira Junior
Welington Guilherme Rezende
Wilson Mitihatu Shibata

SERGIPE
08 e 09 de junho de 2006
Biblioteca Pública Epifânio Dória
Alaide de Meneses Tavares 
Alberto Aciole Bomfim
Antonio Anderson de Santana Almeida
Dayse Góes Prado
Edna Sobral de Moura Dantas
Fernando Henrique Lima Boblitz
Joelma Campos Santos Barros
Josael Bruno de Souza Lima
José Roberto Costa
José Soares da Costa Neto
Josenito Oliveira Santos
Lindbergh Gondim de Lucena – Representante Estadual
Maria Antonia Maia de Avila
Marize Dias Freitas
Osana Almeida de Oliveira
Paulo do Eirado Dias Filho
Ritanael de Alcantara Souza – Gestora Estadual
Rivânia Andrade
Silvia Regina Delmondes Freitas Dantas

TOCANTINS
20 e 21 de junho de 2006.
SENAC - TO
Adail Pereira Carvalho
Eunice Gomes de Azevedo
Faustone Bandeira Moraes Bernardes
Gabriel Maciel Ribeiro
Ivana Godinho Paes
Joana D´arc Alves Santos
João Aparecido Bazolli
João Leite Neto – Representante Estadual
Josileide Gonçalves da Silva – Gestora Estadual
Leidivan Dias Lucena
Luciano Alves Viana
Margarete Scolari Gosch
Marijara Fonseca Ayres
Marilda Piccolo
Paulo Rogério Oliveira
Rodrigo Antonio Magalhães TeixeiraZeli Fernandes Aguiar
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Programações
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Programação Oficial

1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
5 a 8 de Novembro - Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasília

PLENÁRIA DE ABERTURA
Dia 5 de Novembro
19h: Abertura Oficial
Ministro da Educação Fernando Haddad
Plenária de Abertura
Coordenadores: Elias Vieira de Oliveira  e Édna Corrêa Batistotti

PLENÁRIAS TEMÁTICAS
Dia 6 de Novembro
9h: Eixo I - O Papel da Educação Profissional e Tecnológico no desenvolvi-
mento nacional e nas políticas de inclusão social
Coordenador: Eliezer Moreira Pacheco
Painelista: Fernando Haddad
Debatedores: Ariosto Holanda

Artur Henrique da Silva Santos
José Pastore

14h: Eixo II Financiamento da Educação Profissional e Tecnológica Manu-
tenção e Expansão
Coordenador: Getúlio Marques Ferreira
Painelista: Gabriel Gabrowski
Debatedores: Nacim Walter Chieco

Paulo Paim
Remígio Todeschini

Dia 7 de Novembro
9h: Eixo III - A Organização Institucional e papel das Instâncias de gover-
no e da sociedade civil
Coordenador: Moisés Domingos Sobrinho
Painelista: Antônio Almerico Biondi
Debatedores: Carlos Artexes Simões

Pedro Pontual
Ricardo Henriques

14h: Eixo V - A relação da Educação Profissional e Tecnológica com a
universalização da educação básica
Coordenador: Jaqueline Moll
Painelista: Gaudêncio Frigotto
Debatedores: Francisco das Chagas Fernandes

Sandra Regina de Oliveira Garcia
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19h: Mesa-Redonda - Democracia, Trabalho e Educação Profissional e
Tecnológica
Coordenador: Luiz Edmundo Vargas de Aguiar
Painelistas: Luis Antônio Cunha

Márcio Pochmann
Renato Janine Ribeiro

Dia 8 de Novembro
9h: Eixo IV - Estratégias operacionais de desenvolvimento da Educação
Profissional e Tecnológica
1. Sistema de Gestão
Coordenador: Édna Corrêa Batistotti
Painelista: Lucília Regina de Souza Machado
Debatedores: Almério Melquíades de Araújo

Eden Januário Netto
Luiz Augusto Caldas Pereira

2. Proposta Pedagógica
Coordenador: André Lázaro
Painelista: Dante Henrique Moura
Debatedores: Léa Viveiros de Castro

Silvia Manfredi
Timothy Denis Ireland

3. Educação a Distância
Coordenador: Sérgio Gaudêncio Portela de Melo
Painelista: Ronaldo Mota – SEED -MEC
Debatedores: Alipio Santos Leal Neto

Joana D’arc Vieira Botini
Sérgio Luiz Alves de França

4. Formação e Valorização dos Profissionais de Educação Profissional e
Tecnológica
Coordenador: Ivone Maria Elias Moreyra
Painelista: Juçara Maria Dutra Vieira
Debatedores: Carmen Sylvia  Vidigal Moraes

Maria Ciavatta Franco
 Maria Rita Neto Sales Oliveira

PLENÁRIA FINAL
14h: Aprovação documento final
Coordenadores: Elias Vieira de Oliveira e Édna Corrêa Batistotti
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PROGRAMAÇÃO - ESPAÇO NILO PEÇANHA

Data: 6 de novembro -  segunda-feira

SALA TÍTULO INSTITUIÇÃO COORDENAÇÃO

Deficiência auditiva SEESP-MEC Marlene Gotti
Itinerários formativos: metodologia de
construção SENAC - RJ Maria Luiza Araújo
O papel da extensão multidisciplinar
na habilitação do profissional técnico
de nível médio: área de saúde bucal –
relato de experiência

Escola Técnica de
Saúde da Univers.
Federal de
Uberlândia-MG

Terezinha de
Oliveira

Educação Profissional e inclusão no
trabalho para pessoas com
deficiência mental

APAE de
Contagem-MG Cristina Abranches

Agricultura orgânica e agroecologia CTUR - RJ Delcio de Castro

Educação ambiental participativa como
elo de articulação entre escola e
comunidade regional: a Escola
Agrotécnica Federal de Concórdia
frente aos desafios da degradação
ambiental provocada pela atividade
suinícola

Escola Agrotécnica
Federal de
Concórdia - SC Elcio da Silva

Programa de prevenção à violência
doméstica contra crianças e
adolescentes na formação de alunos
do curso técnico em enfermagem SENAC - PE Fábio Barros

Ações afirmativas de inclusão no
CEFET-PA / Situações históricas e
experiências atuais das políticas
afirmativas no ensino tecnológico

CEFET-PA /
SECAD-MEC

Helena Rocha /
Renata Rosa

Formação profissional e diversidade
sexual SECAD-MEC Rogério Junqueira
Apresentação dos programas “Mídias
na educação, TV escola e Rádio
escola” SEED-MEC

Leila Lopes /
Mathias Gonzáles

M
A
N
H
Ã

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

8h

ás

8h50

11h

às

12h15
Educação em agroecologia no estado
do Paraná / Apresentação da
experiência dos cursos em convênio
com o INCRA/PRONERA

Escola Técnica da
UFPR - PR/UFPB -
Colégio Agríc. Vidal
de Negreiros - PB

Otavio Sampaio /
Ana Claudia

Ensino técnico de nível médio
“modalidades e possibilidades” Jaqueline Moll
Projeto Sintonia SETEC-MEC Andrea Andrade
Centros familiares de formação por
alternância/CEFFAS e a agroecologia UNEFAB Marcielia Cirilo

SETEC-MEC

4

5

6

7
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Programa nacional de integração da
Educação Profissional com a
Educação Básica na modalidade EJA
- PROEJA SETEC-MEC Jaqueline Moll

Apresentação de artigo científico em
painel Daniel Dias Filho

Prêmio Técnico Empreendedor
SEBRAE/SETEC-
MEC Nazaré de Oliveira

Programa educação inclusiva: direito à
diversidade SEESP-MEC Cristina Abreu

Avanços conceituais e metodológicos
da Educação Profissional

Assoc. da Educ.
Tecnológica-SP Fernando do PradoProjeto PROTEC

Escola Agrotécnica
de Codó - MA Fábio Souza

Apresentação do projeto descobrindo
talentos

A gestão do agronegócio no contexto
da Educação Profissional e
Tecnológica

ULBRA

Minist. Trabalho e
Emprego

Antonio Almerico
Biondi Lima

Del. Regional do
Trabalho - SC Odilon Silva

Data: 6 de novembro -  segunda-feira

SALA TÍTULO INSTITUIÇÃO COORDENAÇÃO

T
A
R
D
E

1

2

3

4

5

6

7

16h

ás

17h15

11h

às

12h15

Melhoria da gestão pública
objetivando a prestação de um serviço
público de qualidade / Certificação da
proficiência de profissionais como
mecanismo de inserção social pela
utilização sinergética dos recursos
destinados aos concursos públicos

Inst. Nac. de
Assist. Serv. Púb. -
UNISER-VIDOR /
Inst. Nac. de Exc.
em Pol. Púb.-ANC

Cleo Oliveira /
Valentino Corrêa

Educação em direitos humanos e
tecnologia SECAD-MEC Adriano

Programa de inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais
no ensino técnico e tecnológico /
Programa TEC NEP

CEFET - PE /
SETEC-MEC

Gustavo Estevão /
Cândida de Jesus

Educação Profissional, formação da
juventude e desenvolvimento local –
a experiência do município de
Contagem/MG

Fundação de
Ensino de
Contagem - MG Cristina Oliveira

Apresentação das experiências da
especialização do PROEJA no pólo
CEFET-PA / Cursos de especiallização
lato-senso para formação de
profissionais para atuar no programa
nacional de integração da Educação
Profissional com a educação básica
na modalidade EJA

CEFET-PA /
SETEC-MEC

Sonia Santos /
Caetana Silva

FUNDEP

Comis. Educação
do Senado -
FUNDEP Sen. Paulo Paim

1

2

3

4

5

6

7
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Data: 7 de novembro -  terça-feira

SALA TÍTULO INSTITUIÇÃO COORDENAÇÃO

M
A
N
H
Ã

1

2

3

4

5

6

7

8h

ás

8h50

16h

às

17h15

1

2

3

4

5

6

7

Esc. Agrot. Federal
de Alegre-ES Weverson

SEST/SENAT-DF Gabriela Rizza
Os novos caminhos da Educação
Profissional do SEST/SENAT

Instituto de Desenv.
da Educação
Profissional

Dom Moacyr Grechi
- AC / Mara Lima

Metodologia construtivista de extensão

SENAC - RJ Rejane Leite

Formação inicial e continuada de
trabalhadores (qualificação inicial para
o trabalho) no comércio de bens,
serviços e turismo
A formação do leitor crítico no curso
técnico integrado ao médio no CEFET-MA CEFET-MA Honorina Carneiro

Projeto Tutoria, Projeto Empresa
Simulada e Projeto Vitrine

PROCEFET: uma experiência de
inclusão social através da EAD no
CEFET-RN CEFET - RN Ana Henrique
Painel entre os países parte e
associados do sistema educacional
do Mercosul MERCOSUL Márcia Moreschi

9h
ás

12h
Formação humana para pesca
oceânica e continental Edmar de Moraes

MINC
Lançamento da essentia editora CEFET CAMPOS - RJ Maria Amélia

Gênero e ensino tecnológico
SECAD-MEC AdrianaEducação e saúde

CEFET PELOTAS -
RS / CEFET-RJ

Flávio Nunes /
Regina Viegas

Escola de Fábrica
A Educação a Distância na Educação
Profissional e Tecnológica / A utilização
das novas tecnologias virtuais na
educação

SETEC/SEAP -
MEC

SECAD-MEC Jeane

SETEC-MEC Ivone Moreyra

Ministério da Cultura

1

2

3
4
5
6

11h
ás

12h15

SETEC-MEC Gleisson Rubin

SEED-MEC
Maria Padoin / Anna
Christina

Apresentação do projeto
“Universidade Aberta do Brasil-UAB” /
Apresentação do programa “RIVED”

MERCOSUL Márcia Moreschi

Catálogo Nacional de Cursos Superiores
de Tecnologia e eixos tecnológicos

Sindic. dos Tecnó-
logos de São Paulo Décio Moreira

Atribuições profissionais do tecnólogo
no sistema CONFEA/CREA
A oferta do ensino médio integrado
nas redes estaduais de ensino

Dep. de Políticas do
Ensino Médio MEC Lucia Lodi

Painel entre os países parte e associados
do sistema educacional do Mercosul
Programa “Parceiros VITAE” de apoio
ao ensino técnico e agrotécnico FAT-SP César Silva

Plano de expansão da rede federal de
Educação Profissional e Tecnológica

SETEC-MEC Andrea Andrade

14h às
18h30

A articulação com os setores
produtivos e suas implicações na
qualidade profissional

SINTRACON-SP Prof. Wilson

T
A
R
D
E

Apresentação do curso integrado nos
colégios agrícolas do Paraná

Colégios Agrícolas
do Estado do
Paraná

Camilo Vanzetto /
Eduardo Kardush

1

2

3
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Desenvolvimento sustentável,
territorialidades e agroecologia no
contexto da Educação Profissional e
Tecnológica

Francisco Roberto
CaporalMDA

Programa de capacitação técnica e
pedagógica para Educação
Profissional

Fórum de Gestores
Estaduais de EPT Édna Batistotti

Fórum nacional de gestores
estaduais de Educação Profissional:
construção de uma política nacional
para EPeT

CEETecnológica
Paula Souza - São
Paulo Silvana Brenha

Data: 7 de novembro -  terça-feira

SALA TÍTULO INSTITUIÇÃO COORDENAÇÃO
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Data: 8 de novembro -  quarta-feira

SALA TÍTULO INSTITUIÇÃO COORDENAÇÃO
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SECAD-MEC Kleber Gesteira

CEFET PELOTAS -
RS Luciana Loponte

A experiência dos professores do
CEFET de Pelotas com a reforma do
ensino técnico e suas expectativas
(1997-2004)

MDIC
Depart. de Articul.
Tecnológica

Capacitação de pequenos e micro
empresários por meio de telecentros

Programas de certificação de mestres
artífices e fomento à formação
profissional em restauro e
conservação de patrimônio histórico
arquitetônico MINC Lôla Ribeiro

O ensino das ciências e a formação do
professor nos cursos de licenciatura
em química, biologia e física CEFET-MA

Márcia Rostas /
Marise Carvalho

Novas fronteiras do conhecimento:
comunidades indígenas e as escolas
da rede federal e educação
tecnológica

Educação Profissional pública
municipal “uma experiência de
sucesso”

FIEC - Fundação
Indaiatubana de
Educação e Cultura João Martini Neto

Painel intercâmbio entre a Comunidade
de Países de Língua Portuguesa Márcia MoreschiCPLP

Apresentação do curso de
agroecologia / Agroecologia na
Educação Profissional: a experiência
da implementação do curso técnico
agroflorestal na Escola da Floresta

Instituto de
Desenvolvimento
da Educação
Profissional

Ruth de Bundesen
/ Ena Galvão

Sec. Saúde dE Sp /
Sec. Técnica da
Rede de Escolas
Téc. do SUS - RJ

Cristina Abreu

Educação e saúde / Educação
Profissional em saúde: história e
especificidades da rede de escolas
técnicas do SUS

Escola Agrot. Fed.
de São Luiz - MA Jean Magno

CEFET RIO
POMBA - MG / Inst.
Desenvolvimento
da Educ.
Profissional

Dom Moacyr Grechi
- AC
Elisete de Oliveira /
Marcus Vinícius

Escola Agrotécnica Federal de São
Luiz e responsabilidade social
Discussão sobre o Sistema de
Informação da Educação Profissional
e Observatório do Mundo do Trabalho
e da EPeT

Departamento de
Desenvolvimento e
Programas
Especiais - MEC

Sérgio França /
Sandra Maria
Ungar

Proposta pedagógica da Educação
Profissional do Acre: concepção,
construção e implementação /
Educação Profissional no estado de
Mato Grosso

Dom Moacyr Grechi
- AC / SECITEC -
MT Marília Santana
Macedo / Neuci
Basso

Programa SEESP SEESP-MEC

Painel intercâmbio entre a
Comunidade de Países de Língua
Portuguesa CPLP Márcia Moreschi
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Agenda Cultural
1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
5 a 8 de Novembro - Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasília

Dia 5 de Novembro
Local: Espaço Cultural
16h: Exposição de livros e apresentações de dança
17h: Coral da Escola de Música de Brasília

Local: Auditório
18h: Peça G7 ao vivo do grupo de teatro G7
19h: Hino Nacional com o grupo Batala o
21h30: Grupo Takasax da Escola de Música da UFRN  - Coquetel de abertura –
Foyer do auditório

Dia 6 de Novembro
Local: Espaço Cultural
8h: Dinâmicas de grupo com o Mandala... Cia de Engenho e Arte – espaço cultural
18h: Lançamento do livro A Gênese do Pensamento Galileano. Autor: Walter Duarte
de Araújo Filho, professor do centro de Pesquisa e educação Tecnológica – Centro
Federal de Educação Tecnológica da Bahia
18h20: Coral da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES)
18h45: Grupo Takasax da Escola de Música da UFRN

Local: Auditório
12h: Peça MODERNISCRAVISANDO do grupo de teatro do projeto Fazendart
da Escola Agrotécnica Federal - São Luiz
19h30: Show do Geraldo Azevedo
22h: Festa com a Banda Zero 10
Local: Café Cancun

Dia 7 de Novembro
Local: Espaço Cultural
8h: Dinâmicas de grupo com o Mandala ...Cia de Engenho e Arte
18h: Lançamento do livro Educação Profissional e Tecnológica: memórias, contra-
dições e desafios. Autor: Gaudêncio Frigotto. Publicação  da Editora  Essentia do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos
18h20: Show do grupo Choro Livre

Local: Auditório
12h: Grupo de teatro Essência do Centro Federal de Educação Tecnológica
Pernambuco com o espetáculo Zumbi, o Rei da Liberdade e Viva Pernambuco

Dia 8 de Novembro
Local: Espaço Cultural
8h: Dinâmicas de grupo com o Mandala... Cia de Engenho e Arte

12h: Apresentação do grupo Pracatum da Escola Profissionalizante de Música. Ins-
tituição do segmento comunitário do Programa de Expansão da educação Profissi-
onal (PROEP)
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Mostra Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica

Instituições Participantes

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CEFETs
CEFET Campos - RJ
CEFET - MG
CEFET  - AM
CEFET - RR
CEFET - SP
CEFET - MA
CEFET - RS
CEFET - PA
CEFET - PE
CEFET - RN
CEFET Rio Verde - GO
CEFET Química de Nilópolis - RJ
CEFET Petrolina - PE
CEFET - SC
CEFET - PB
CEFET Rio Pomba - MG

ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS - EAFs
EAF São Luiz - MA
EAF Senhor do Bonfim - BA
EAF Codó - MA
EAF Manaus - AM
EAF Ceres - GO
EAF Sertão - RS
EAF Araguatins - TO
EAF Alegrete - RS
EAF Salinas - MG
EAF Uberlândia - MG
EAF Muzambinho - MG
EAF Vitória de Santo Antão - PE
EAF Iguatu - CE

ESCOLAS TÉCNICAS VINCULADAS
Escola de Enfermagem de Natal - UFRN
Escola Agrícola de Jundiaí - UFRN
Escola Técnica - UFPR
Escola Técnica de Saúde - UFU - MG
Escola de Formação de ator/atriz da UFAL
Centro de Formação Especial em Saúde - UFTM -MG
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Colégio Técnico - UFRRJ
Colégio Agrícola de Camboriú - UFSC
Colégio Técnico Universitário - UFJF - MG
Colégio Técnico do Centro Pedagógico da UFMG
Colégio Politécnico - UFSM - RS
Colégio Agrícola Nilo Peçanha - UFF - RJ
Faculdade de Ciência e Tecnologia UNISAUDE - GO
Colégio Técnico Industrial Prof. Mário Alquati - FURG - RS
Colégio Agrícola Vidal de Negreiros - UFPB
Escola Técnica - UFRGS
Escola de Música - UFPA
Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras - UFCG - PB
Colégio Técnico Universitário - UFMA
Colégio Agrícola Senador Carlos Gomes de Oliveira - UFSC
Campus Amílcar Ferreira Sobral - UFPI
Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas - UFRPE
Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça - UFPEL - RS

ESTADOS
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará - CE
Secretaria de Trabalho e Geração de Renda da Prefeitura Municipal de Vitória -ES
Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins - TO
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento
Tecnológico do Maranhão - MA
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos do Rio Grande do
Norte - RN
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco - PE
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desportos de Roraima - RR
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso - MT
Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - SC
Secretaria de Estado da Educação do Sergipe - SE
Secretaria de Estado da Educação e Cultura da Paraíba - PB
Secretaria de Estado da Educação do Paraná - PR
Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro - RJ
Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacyr Grechi - AC
Instituto de Educação Profissional de Alagoas - AL
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - SP
Instituições de EPeT do Estado do Pará - PA

OUTROS
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO
Rede de Escolas Técnicas do SUS - RET-SUS
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Currículos
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Painelistas – Debatedores e
Coordenadores de Mesa

Eixo I
O Papel da Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvimento

nacional e nas políticas de inclusão

Fernando Haddad – Ministro da Educação (MEC). Antes de ser nomeado
ministro, foi secretário executivo do MEC. Mestrado em economia e doutorado em
filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). Professor de Ciência Política na
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
(USP). Foi consultor da Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe) e Assessor espe-
cial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Eliezer Moreira Pacheco – Titular da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC-MEC) do Foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), secretário Municipal de Educação e
da Secretaria de Administração da Prefeitura de Porto Alegre. Mestrado pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Francisco Ariosto Holanda – Deputado Federal, membro da Comissão de
Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados e integrante da Frente Parlamentar
de Educação Profissional e Tecnológica. Graduação em Engenharia Civil pela Uni-
versidade Federal do Ceará e Pós-Graduado em Engenharia Biomédica pela Univer-
sidade do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi Secretário da Ciência e Tecnologia do Ceará.

José Pastore - Membro da Academia Paulista de Letras. Membro da Acade-
mia Nacional de Economia. Doutor Honoris Causa em Ciência pela University of
Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA. Ph. D. em Sociologia pela University of
Wisconsin, Madison, Wisconsin. Foi Consultor em Relações do Trabalho da Confe-
deração Nacional da Industria, da Confederação Nacional do Comercio e várias
Federações Estaduais de Indústria e Comércio, Centrais Sindicais de Trabalhadores
e Associações Industriais Setoriais.

Artur Henrique da Silva Santos - Presidente da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT). Graduado em sociologia pela Pontifícia Universidade Católica de Cam-
pinas (PUC). Foi secretário de Formação da CUT- São Paulo e coordenador da ban-
cada da CUT no Fórum Nacional do Trabalho.

Eixo II
Financiamento da Educação Profissional e Tecnológica

Getúlio Marques Ferreira – Secretário Adjunto da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC – MEC). Graduação em Engenharia e pós-gradu-
ação em Administração e Engenharia de Sistemas pela Universidade Federal do Rio
Grande Norte (UFRN). Foi coordenador da Rede Federal de Educação Tecnológica
(RFET) e diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do
Norte.
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Gabriel Gabrowski – Professor Universitário do Centro Universitário Feevale
e do IPA. Mestrado em Educação pela Universidade e doutorando em Educação
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Graduado em Filosofia.

Remígio Todeschini -Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE). Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo do Trabalhador. Graduação em advocacia pela Universidade de São
Paulo (USP). Mestrado em Direitos Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. Foi coordenador Nacional dos I e II Congresso Nacional do Sistema
Público de Emprego, Trabalho e Renda realizados nos anos de 2004 e 2005.

Paulo Paim – Senador e representante da Frente Parlamentar de Educação
Profissional e Tecnológica. Presidente da Subcomissão de Igualdade e Inclusão -
Comissão de Direitos Humanos - e da Subcomissão do Trabalho e Previdência -
Comissão de Assuntos Sociais.  Foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Canoas – Rio Grande do Sul , secretário-geral e vice-presidente da Central Única
dos Trabalhadores (CUT).

Nacim Walter Chieco - Consultor do Departamento do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI). Graduação em Direito e Pedagogia e pós-gradu-
ação em Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Ex-presiden-
te dos Conselhos Estadual e Municipal de Educação de São Paulo. Foi professor e
dirigiu escolas e áreas especializadas da Educação Profissional no Senai de São
Paulo.

Eixo III
A organização institucional e o papel das instâncias de

governo e da sociedade civil

Moisés Domingos Sobrinho – Titular da Diretoria de Desenvolvimento e
Programas Especiais da SETEC-MEC. Professor adjunto da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN). Doutorado em Sociologia pela Université Catholique
de Louvain.  Mestrado em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do
Norte (UFRN).

Antônio Almerico Biondi Lima – Diretor de Qualificação do Mistério de Tra-
balho e Emprego (MTE). Mestrado e doutorado em Educação pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA).

Pedro Pontual - Presidente do Conselho de Educação de Adultos da América
latina (CEAAL) e membro da equipe técnica do Instituto Pólis. Doutorado em Edu-
cação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi secretário de Participa-
ção e Cidadania da Prefeitura de Santo André.

Carlos Artexes Simões - Vice-diretor do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro. Graduação em Engenharia
Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro  (UFRJ). Mestrando em Edu-
cação pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Participa do Grupo de Pesquisa
do Observatório da Juventude da UFF.

Ricardo Henriques – Titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabe-
tização e Diversidade (SECAD/MEC). Doutorado em Economia pela Université Paris
X - Nanterre. Mestrado em Economia pela  Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ).
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Eixo IV
Estratégias operacionais de desenvolvimento da

Educação Profissional e Tecnológica

1. Sistema de Gestão

Édna Corrêa Batistotti – Coordenadora-geral do Fórum de Gestores Esta-
duais de Educação Profissional e Tecnológica. Coordenadora pedagógica da Gerên-
cia de Educação Profissional da Secretaria Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
(SED). Mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Lucília Regina de Souza Machado – Assessora das Reitorias dos Centros
Universitários UNA (Belo Horizonte) e Monte Serrat (Santos). Professora da pós-
graduação do Centro Universitário UNA. Graduaçãoem Ciências Sociais e mestrado
em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Doutorado em
Educação Pontifícia Universitária Católica (PUC/SP), pós-doutorado em Sociologia
do Trabalho (IRESCO-CNRS/França) É professora titular aposentada da Faculdade
de Educação da UFMG. 

Almério Melquíades de Araújo- Coordenador da Região Sudeste do Fórum
de Gestores Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica e coordenador de
Ensino Técnico do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza em São
Paulo. Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP).

Luiz Augusto Caldas Pereira - Presidente do Conselho Nacional dos Diri-
gentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CONCEFET) e diretor-geral
do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Campos. Mestrado em Pla-
nejamento e Gestão de Cidades pela Universidade Cândido Mendes. Licenciatura
em Matemática pela Faculdade de Filosofia de Campos, com especialização em
Computação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET).

Eden Januário Netto - Reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR). Doutorado e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP). Foi diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Paraná e diretor de Relações Empresariais.

2. Proposta Pedagógica

André Lázaro – Secretário executivo adjunto da Secretaria Executiva do Mi-
nistério da Educação. Mestrado e doutorado em Comunicação e Cultura pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretor de Desenvolvimento e Articulação
Institucional da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD).

Dante Henrique Moura - Diretor de ensino do Centro Federal de Educação
Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET/RN). Doutorado e Mestrado em
Formación Inicial y Permanente de Profesionales pela Universidad Complutense de
Madrid. Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte.

Silvia Manfredi - Doutorado pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado
pela Università Degli Studi di Brescia. Mestrado pela Universidade de São Paulo.
Atua principalmente nos seguintes temas: Educação Sindical, História e Movimento
Social.
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Léa Maria Sussekind Viveiros de Castro - Diretora de Educação Profissio-
nal do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Mestrado em Educa-
ção Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Timothy Denis Ireland - Diretor de Educação de Jovens e Adultos da Secre-
taria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD-MEC). Ph.D.
pela Universidade de Manchester ( Inglaterra). Mestrado em Educação de Adultos
pela Universidade de Manchester ( Inglaterra).

3. Educação a distância

Sergio Gaudêncio Portela – Diretor do Centro de Federal Educação
Tecnológica de Pernambuco e presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes dos
Centros Federais de Educação Tecnológica (CONCEFET).

Ronaldo Mota – Titular da Secretaria de Educação a Distância (SEED) do
Ministério da Educação. Professor do Centro de Ciências Naturais e Exatas pela
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Pós-doutorado em Física pela
University of Utah, Estados Unidos e doutorado em Física pela Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFP).

Sérgio Luiz Alves de França - Diretor executivo da Rede Norte Nordeste de
Educação Tecnológica (REDENET). Pós-Graduação em aperfeiçoamento em
Supervisores de Segurança do Trabalho pela Escola Técnica Federal do Rio Grande
do Norte. Graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). Foi diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Rio Grande do Norte.

Joana D´arc Vieira Botini - Assessora técnica e coordenadora da Rede Edu-
cação a Distância do Serviço Nacional do Comércio (SENAC). Professora com espe-
cialização em Educação a Distância.

Alipio Santos Leal Neto – Diretor da Escola Técnica da Universidade Federal
do Paraná. Graduação em Direito e especialista em Educação pela Pontifícia Univer-
sidade Católica – Paraná.

4. Formação e Valorização Profissional dos profissionais de  Educação
Profissional e Tecnológica

Ivone Maria Elias Moreyra - Diretora de Educação Profissional da Secreta-
ria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC-MEC). Mestrado em Educação
Escolar Brasileira pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi diretora de Educa-
ção Profissional da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da
Educação. Foi diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás.

Juçara Maria Dutra Vieira – Presidente da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação (CNTE). Foi presidente do Centro de Professores do Rio
Grande do Sul (CPERS-Sindicato). Graduação em Letras, com especialização em
Literatura Brasileira. Integrou o Comitê de Educação Secundária da Internacional
da Educação (IE), foi vice-presidência da Confederação dos Educadores America-
nos (CEA) e da IE.

Carmen Sylvia Vidigal Moraes – Professora da Universidade de São Paulo
(USP). Pós-doutorado pela  Groupe D’études Sur La Divison Sociale Et Sexuelle Du
Travail, pós-doutorado  pela Genre Et Les Rapports Sociaux e pós- doutorado pela
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Laboratoire Travail Et Mobilités. Atua principalmente nos seguintes temas: sociali-
zação, força de trabalho, Instrução Popular, Qualificação Profissional.

Maria Ciavatta Franco - Professora titular de Trabalho e Educação e associ-
ada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense
(UFF). Licenciatura em Filosofia e doutorado em Ciências Humanas (Educação)
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro (PUC-RJ). Pós-doutorado em
Sociologia do Trabalho pela Università di Bologna (Itália).

Maria Rita Neto Sales Oliveira – Professora e assessora do Centro Federal
de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Ph.D em Educação pela
Florida State e professora titular aposentada da Universidade Federal de Minas
Gerais.

Eixo 5
A relação da Educação Profissional e Tecnológica

 com a universalização da educação básica

Jaqueline Moll – Diretora de Políticas e Articulação Institucional da Secreta-
ria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Doutorado em Educação e pro-
fessora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi Coordenadora Pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre.

Gaudêncio Frigotto - Docente e pesquisador Universidade do Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ). Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). É membro, representando o
Brasil, do Comitê Diretivo do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
(CLACSO). Faz parte do Conselho Acadêmico do Instituto e Pensamento e Cultura
Latino-americana (IPECAL), com sede na cidade do México.

Francisco das Chagas Fernandes – Titular da Secretaria de Educação Bá-
sica do Ministério da Educação.  Licenciatura em Letras pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.  Foi diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).

Sandra Regina de Oliveira Garcia – Chefe do departamento de Educação
Profissional da Secretaria da Educação do Paraná. Coordenadora da Conferência
Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Paraná. Mestrado em Educação
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutoranda pela Universidade Fede-
ral do Paraná (UFP).  Professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

MESA-REDONDA

Democracia, Trabalho e Educação Profissional

Luis Antônio Cunha – Mestrado e doutorado em Educação pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC). Estágio pós-doutoral na Unité de
Sociologie de l’Education do CNRS/Université de Paris V. Bacharelado em Ciências
Políticas e Sociais PUC-Rio.

Luiz Edmundo Vargas de Aguiar – Diretor do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Nilópolis. Doutorado em Biologia  Celular e Molecular pela Fundação
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Oswaldo Cruz. Especialização em Centre Belge D’etudes de La Corrosion pela
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Campinas. Graduação  em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas
(1993). Foi secretário do Trabalho de São Paulo.
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1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica

Comissão Organizadora Nacional
Representantes da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica
Eliezer Moreira Pacheco - Coordenador Geral da Conferência
Elias Vieira de Oliveira - Coordenador da Comissão Executiva
Moisés Domingos Sobrinho
Ivone Maria Elias Moreyra
Patrícia Barcelos

Representante do Ministério do Trabalho e Emprego
Antônio Almerico Biondi Lima -

Representantes do Fórum de Gestores Estaduais
Edna Correa Batistotti - SC / Sul
Almério Melquiades de Araújo - SP / Sudeste
Geraldo Grossi – MT / Centro-Oeste
Tereza Kelly Gomes Carneiro - AL / Nordeste
Irailton De Lima Souza - AC / Norte

Representantes dos Conselhos das Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Sérgio Gaudêncio Portela de Melo - Conselho Nacional dos Dirigentes dos Centros
Federais de Educação Tecnológica CONCEFET -
Genival Alves de Azeredo  - Conselho Nacional de Diretores das Escolas Ténicas e
Vinculadas às Universidades Federais -CONDETUF
Joaquim Rufino Neto -  Conselho dos Diretores das Escolas Agrotécnicas Federais -
CONEAF

Representantes da sociedade civil
Léa Viveiros de Castro - Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional - SENAC
Heleno Araújo Filho - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação -
CNTE
José de Medeiros Costa - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CONFEA
Thiago Franco Batista de Oliveira - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas -
UBES

Comissão Executiva da Conferência Nacional de
Educação Profissional e Tecnológica

Coordenação Geral
Elias Vieira de Oliveira

Comissão de Comunicação
Adriana Azambuja
Aldilenice Onésia Ferreira
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Ana Júlia Souza
Felipe Ehrick Danziato
Marco Aurélio Fraga
Muriele Cristina de Oliveira
Rodrigo Farhat
Sandra Maria Branchine
Sophia Kristina Neme Gebrim
Stela Maria Moreira Rosa

Comissão de Administração e Infra-estrutura
Iaçonara Miranda de Albuquerque - Coordenadora da Mostra
Leonardo Lessa de Farias Ferreira – Mostra
Luís Roberto Costa
Marli de Souza Chagas
Pablo Vieira Viana – Espaço Nilo Peçanha
Rosilene Soares Silva
Sônia Chagas Maciel - Secretaria
Tatiana Rocha Álvares da Silva Contagem – Logística
Tatiane Ewerton Alves - Informática
Valéria Barros Nunes -  Coordenadora do Espaço Nilo Peçanha
Vânia Villamarin Lopez Lessa - Agenda Cultural

Comissão de Articulação e Mobilização
Jaqueline Moll
Patrícia Barcelos

Comissão de Finanças
Conselho Nacional dos Dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica

Comissão de Relatoria
Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas - IEP
Caetana Juracy Rezende Silva
Cylene dos Santos Leite
Eduardo Gonçalves Filho
Humberto Cláudio Dumont
Carmem Perrota (colaboradora)
Dênio Rabello Arantes (colaborador)
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Glossário

Este glossário de termos utilizados na 1ª CONFETEC foi elaborado pela Comis-
são Executiva, com o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas sobre termos co-
muns a processos de votação em plenária.

Abstenção – Quando o delegado prefere não votar, ou seja: prefere não dizer sim
nem não a uma proposta.
Alínea – Subdivisão de um parágrafo do regulamento.
Aparte – Interrupção do orador para indagação ou esclarecimentos sobre a maté-
ria em debate.
Aprovação por contraste – É aquela em que a Mesa Coordenadora dos trabalhos
observa visualmente a discrepância entre os votos a favor e contra.
Defesa de proposta – Argumentos do autor para demonstrar a necessidade da
proposição.
Deliberação – Instrução normativa da mesa coordenadora sobre o processo de
votação ou de encaminhamento de questões ou considerações à mesa;
Deliberação da Mesa – Instrução normativa da Mesa Coordenadora sobre assun-
tos administrativos ou referentes ao processo em andamento.
Destaque – É instrumento que permite o fracionamento de uma votação. Pode ser
concedido o destaque, mediante requerimento à Mesa Coordenadora, para: I –
votação em separado de parte de proposição, desde que requerida por um décimo
dos delegados presentes; II – votação de emenda, subemenda, parte de emenda
ou subemenda; III – tornar emenda ou parte de uma emenda uma nova proposta;
IV – votação de projeto ou substitutivo, ou de parte deles, quando a preferência
recair sobre o outro ou sobre proposição apensada; V – suprimir, total ou parcial-
mente, dispositivo de proposição.
Emenda – Proposição apresentada como acessória de outra. A supressiva manda
retirar qualquer parte de uma proposição inicial; a modificativa altera o projeto
sem modificá-lo substancialmente; a aditiva manda acrescentar algo novo à pro-
posição principal; a substitutiva altera a proposição principal em sua substância;
a aglutinativa reúne emendas e subemendas em um único texto; e de redação é
uma emenda modificativa cujo objetivo é sanar vício de linguagem ou imprecisão
lingüística.
Inciso – Parte de uma norma jurídica empregada como elemento discriminativo
dos artigos e parágrafos.
Maioria absoluta – Quórum de aprovação que obtém votos favoráveis de metade
mais  um dos delegados.
Maioria simples – A maior parte dos votos dos delegados que precisam estar
presentes para haver votação.
Moção – Proposição em que é sugerida manifestação da assembléia sobre deter-
minado assunto expressando louvor, pesar,  apelo, protesto ou congratulação.
Parecer – Pronunciamento da Mesa ou de uma comissão sobre a matéria que lhe
foi encaminhada para exame de deliberação.
Plenário – Local reservado ao conjunto dos participantes para realizar as sessões.
Questão de esclarecimento – Etapa do processo de votação em que o delegado
tem a palavra para esclarecer a assembléia sobre a orientação a ser seguida na
votação.
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Questão de esclarecimento – Toda dúvida sobre a interpretação da matéria em
discussão.
Questão de Ordem – Qualquer dúvida sobre interpretação dada ao Regimento ou
ao Regulamento da Conferência.
Quórum – Número mínimo de delegados para abrir a Plenária, Sessão ou Grupo
de Trabalho, e proceder a votação.
Verificação de votação – Pedido que pode ser feito por qualquer delegado, logo
após a proclamação do resultado de uma votação.
Votação – Processo que define a aprovação ou rejeição de uma proposta em
plenário.
Voto de qualidade ou voto minerva – Voto de desempate concedido ao presi-
dente da conferência.

Fontes Referências para a elaboração deste glossário:

Dicionário Aurélio – Século XXI

Sítios
http://www.portoeditora.pt/dol/default.asp?param=08010100

http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/20040503172831/

http://www.camara.rj.gov.br/acamara/legislativo/abc.html


