
ENCAMINHAMENTOS DO FNPE 

SECRETARIA EXECUTIVA PARA CONAPE 2018 

a) Cada entidade da Coordenação Executiva ficou de avaliar a possibilidade de
disponibilizar uma pessoa da sua equipe para atuar de forma prioritária nas
demandas para a CONAPE 2018. Este retorno deve ser urgente, no máximo,
até o dia 10 de Julho precisamos dos nomes.

b) O Companheiro Walisson Araújo fará a Coordenação desta equipe da Secretaria
Operativa para CONAPE 2018, ficará responsável para distribuir as demandas
necessárias para garantir a excelente execução de todas as etapas da
Conferência.

c) A FASUBRA ficou de avaliar na sua direção à possibilidade de disponibizar uma
sala com telefone e internet para que possamos colocar duas pessoas para
operacionalizar os encaminhamentos do FNPE.

d) O PROIFES colocou a disposição espaço na sede da Federação para atender
esta solicitação do FNPE, caso a direção da FASUBRA tem problemas de
disponibilizar a sala.

e) A Comissão de Financiamento para CONAPE 2018, formada pela CNTE,
CONTEE e PROIFES, ficou responsável de fazer uma proposta de planilha de
custo e a melhor de contratar duas pessoas para desenvolver os trabalhos do
FNPE.

DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE AS ENTIDADES DA COORDENAÇÃO 
EXECUTIVA DA CONAPE 2018: 

a) Comissão de Comunicação: CUT – UBES – ANPED – ANPAE.
b) Comissão de Financiamento: CNTE – CONTEE – PROIFES.
c) Comissão de Articulação e Mobilização: CTB – CAMPANHA – MIEIB – CEDES.
d) Cada comissão tem a responsabilidade de apresentar, com urgência, propostas

de encaminhamentos para estas demandas da CONAPE 2018, todas as
propostas apresentadas serão, no primeiro momento, discutidas entre as
entidades da Coordenação Executiva e na sequência serão enviadas para todo
o pleno do FNPE avaliar, opinar e propor. Finalizando estas etapas os
encaminhamentos serão disponibilizados para todos os fóruns de educação do
País.

e) Recebemos duas propostas para a Comunicação do FNPE e da CONAPE 2018,
estas propostas serão analisadas pela Comissão de Comunicação, que na
sequência apresentará propostas de encaminhamentos para a Coordenação
Executiva da CONAPE 2018.



DOCUMENTO REFERÊNCIA PARA CONAPE 2018: 

a) O Documento Referência para CONAPE 2018 está pronto e será enviado para 
todos os fóruns distrital, municipais e estaduais de educação a partir do dia 10 
de Julho de 2017. Será encaminhado com um documento da Coordenação 
Executiva da CONAPE 2018, convocando a adesão dos fóruns de educação 
para realizar as etapas municipais/intermunicipais/regionais, estaduais e distrital 
da Conferência Nacional Popular de Educação, este documento está em 
construção até o dia hoje (07 de Julho de 2017), no âmbito da Coordenação. 

b) Será encaminhado para a etapa estadual e distrital, que terá início a partir do 
mês de Novembro, um adendo ao Documento Referência com a atualização da 
situação política e econômica do país, indicando as formas de promoção do 
desmonte das políticas sociais e, em especial, das políticas educacionais. 

c) Construímos o compromisso de fazer chegar o documento referência para 
CONAPE 2018 em todos os fóruns de educação. Deverá ser feito de forma 
virtual e as entidades ou fóruns de educação que tiverem as condições de fazer 
a impressão pode fazê-lo, o FNPE não fará a impressão do Documento de 
Referência.  
 

REGIMENTO DA CONAPE 2018: 

a) O regimento da CONAPE 2018 está em elaboração, aguardando a definição 
do total de participantes, para a etapa nacional da Conferência. 

b) O elemento balizador para definição do público da etapa nacional, será o 
local da realização desta etapa, tendo em vista que dependerá das 
instalações e do quantitativo de pessoas que o local comporta. Neste 
sentido, o Gilson Reis (CONTEE), Tino (CUT) e a Dalila Oliveira (RED 
ESTRADO), que são do Estado de Minas Gerais, assumiram o compromisso 
de se reunir com a Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais para 
discutir as possibilidades de realização da etapa nacional em Belo Horizonte. 

c) O Professor Arnaldo Freire (CONFENEN) fez uma conversa com o Reitor 
eleito da UFG sobre a possibilidade de receber a etapa nacional da CONAPE 
2018 nos espaços da Universidade e obteve uma aceno positivo. Neste 
sentido, o Professor João Ferreira Oliveira (ANPAE) e a Professora Andréa 
Gouveia (ANPED), foram indicados para fazer uma conversa com o Reitor da 
UFG para verificas as possibilidades do recebimento da desta etapa da 
Conferência.  

d) A Comissão de Financiamento (CNTE – CONTEE – PROIFES), com base 
na/s proposta/s de local/is da realização da etapa nacional da CONAPE 
2018, ficou com a responsabilidade de concluir a finalização do regimento da 
CONAPE 2018. 

e) Para a distribuição das vagas na etapa nacional da CONAPE 2018 deverá 
ser levado em consideração o espaço disponível, a garantia de vagas para 



todos os Estados e o Distrito Federal, o envolvimento de todos os segmentos 
educacional e dos movimentos sociais e não envolver os/as empresários/as.  

f) Os participantes da etapa nacional deverão ter participado das etapas 
anteriores. 

 

DOCUMENTO DE ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FNPE PARA 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA CONAPE 2018: 

a) Este documento também está em elaboração e sua conclusão depende do 
Regimento da CONAPE 2018. 

b) A responsabilidade de finalizar este documento ficou a cargo da Secretaria 
Operativa da CONAPE 2018. 

 

SOBRE O FNPE: 

a) A Coordenação do FNPE será exercida pela CNTE – ANPED – CUT, até o mês 
de Dezembro de 2018. 

b) A Secretaria Operativa da CONAPE 2018 vai contribuir na elaboração do 
Regimento do FNPE. A minuta elaborada será enviada para todas as entidades 
do FNPE para apreciação e contribuições.  

c) As orientações do FNPE para a organização e execução da CONAPE 2018 
serão enviadas no documento que irá junto ao Documento Referência para a 
CONAPE 2018 e serão detalhadas no encontro presencial com as 
Coordenações dos Fóruns Distrital e Estaduais de Educação convocado para o 
dia 11 de agosto de 2017. 

d) A UNE foi incluída na Coordenação Executiva da CONAPE 2018. 
e) Precisamos ter relação de palestrantes por eixo temático para as etapas da 

CONAPE 2018. Neste sentido, solicitamos, de forma imediata, que todas as 
entidades indiquem, o mais urgente possível, nomes com contatos de 
pessoas que se coloquem a disposição para contribuir com os debates, sem 
receber pró-labore. Vamos trabalhar para que o fórum de educação que 
convidar garanta as condições de deslocamento (passagens), hospedagem (se 
for o caso) e alimentação dos/as palestrantes convidados/as.  

 

Brasília, 06 de Julho de 2017. 

Participaram da Reunião da Coordenação Executiva da CONAPE 2018 (05/07/17) e do 
Pleno do FNPE (06/07/17) as seguintes entidades: 

ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração da Educação. 
ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.  

  ANPG – Associação Nacional dos Pós-Graduandos. 



  ASSINEP – Associação dos Servidores do INEP – Anísio Teixeira. 
CNDE – Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 
CTB – Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. 
CUT – Central Única dos Trabalhadores. 
CEDES – Centro de Estudos Educação e Sociedade. 
CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. 
CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. 
CONTEE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Ensino. 

  CFF – Conselho Federal de Fonoaudiologia. 
  FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-  Administrativos em 

Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil. 
  FDE/DF – Fórum Distrital de Educação do Distrito Federal. 
  FEE/RJ – Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 
  FEE/GO – Fórum Estadual de Educação de Goiás. 
  FEE/CE – Fórum Estadual de Educação do Ceará. 

FORUMDIR – Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros de Educação ou 
Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras. 
GABINETE da Senadora Fátima Bezerra. 
PROIFES-Federação – Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de 
Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.  
RED ESTRADO – Rede Latino-Americana de Estudos e Políticas sobre Trabalho 
Docente. 
SINASEFE – Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica. 
UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.  
Professor João Molevade. 

   
 


