
80 

 

 

 

 

ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/CONSELHO FISCAL/CONSELHOS ESTADUAL E 
NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNDIME/SC (04/12/2013). No dia quatro de dezembro de  
dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se no auditório do Instituto Federal de 
Santa Catarina - IFSC – Campus São José, sito a rua: José Lino Kretzer, 608 – Bairro Praia 
Comprida - São José - SC, a  Diretoria/Conselho Fiscal/Conselhos Estadual e Nacional de 
Representantes da Undime/SC, sob a presidência Astrit Maria Savaris Tozzo – Secretária 
Municipal de Educação de Chapecó, com o objetivo de discutir a seguinte ordem do dia: a) Leitura 
da ata da Reunião Ordinária da Undime/SC de seis de junho de dois mil e treze, realizada em 
Blumenau-SC; b) Abertura da Reunião Ordinária Undime/SC (Astrit Maria Savaris Tozzo 
(presidente da Undime/SC) e Meri Terezinha Melo Hang (Secretária Municipal de Educação de 
São José);  c) Eleição e Posse da Dirigente Municipal de Educação de São José,  professora 
Meri Terezinha Melo Hang como membro titular no Conselho Nacional de Representantes da 
Undime/SC; d) Cronograma Trabalho  da Undime/SC - reuniões, eventos e capacitações - 
dois mil e quatorze – José Emanuel Andrade,  Secretário Executivo da Undime/SC;                 
e) Apresentação: a) Relatório do primeiro ano de gestão da diretoria da Undime/SC;                      
b) Avaliação do VI Fórum Extraordinário da Undime/SC - Astrit Maria Savaris Tozzo, 
presidente da Undime/SC;  f) Apresentação: a) Movimentação Financeira da Undime/SC em 
dois mil e treze; b) Resultado Financeiro do VI Fórum Extraordinário da Undime/SC em 
Chapecó; c) Informes da Undime Nacional – Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Secretário de 
Finanças de Undime/SC; g) Informações: a) Reunião do Conviva em Salvador- Bahia;                   
b) Reunião da Olimpiada da Lingua Portuguesa em São Paulo- SP – Luana Costa de Córdova 
– Assessora de Projetos da Undime/SC; h) Apresentação do novo site da Undime/SC - Bruno 
Possidônio, da DIV sessenta e quatro;  I) Aprovação do Apoio Institucional da Undime/SC ao 
Seminário Educar/Educador em São Paulo, patrocinado pela empresa Futura Eventos;  h) 
Outros Assuntos de Interesse da Undime-SC/Educação.  Presentes à reunião Dirigentes 
Municipais de Educação de Santa Catarina,  ocupando cargos na Mesa Diretora ou como membros 
do Conselho  Fiscal, Conselhos Estadual  e  Nacional de Representantes - vide lista de presença.  A 
reunião iniciou  com a presidente cumprimentando e agradecendo a presença de todos os 
Dirigentes Municipais de Educação  de Santa Catarina, e,  em especial,  a professora  Meri 
Terezinha Melo Hang, Secretária Municipal de Educação de São José,  pelo seu empenho e 
dedicação na organização deste evento.  Ato  contínuo,  a presidente solicitou ao Secretário 
Executivo da Undime/SC à leitura de cada um dos  itens relacionados na  pauta do edital de 
convocação,  e após leitura de cada um e a apresentação do responsável,  a plenária se 
manifestaria, ou sejam:   a) Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária  da Undime/SC de 
seis de junho de dois mil e treze, realizada em realizada em Blumenau-SC– Não foi lida a ata 
da reunião ordinária de seis de junho de dois e treze, pois ela está publicada no sítio  da Undime/SC 
e disponível para leitura à todos os Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, e, até a 
presente data,    não houve  contestação ou manifestação  para modificá-la em algum ponto do seu 
corpo; b) Abertura da  Reunião Ordinária Undime/SC  -   Astrit Maria Savaris Tozzo, presidente 
da Undime/SC e Meri Terezinha Melo Hang, Secretária Municipal de Educação de São José -  
A presidente abriu os trabalhos cumprimentando os Dirigentes Municipais de Educação presentes e 
em seguida passou a palavra para professora Meri Terezinha Melo Hang,  que desejou boas vindas 
a todos os Secretários Municipais de Educação e educadores presentes nesta reunião. c) Eleição e 
Posse da Dirigente Municipal de Educação de São José, professora Meri Terezinha Melo 
Hang, como membro titular no Conselho Nacional de Representantes da Undime/SC – O 
Secretário Executivo da Undime/SC,  informou que de acordo com o Estatuto da Undime/SC, 
compete ao Fórum Estadual da Undime/SC eleger o titular ou suplente,  na  vacância de cargos da 
diretoria e dos Conselhos da Undime/SC. Desta forma, conforme edital, foram convocados – 
diretoria executiva, conselhos: fiscal, estadual e nacional de representantes para esta reunião 
ordinária(Fórum Estadual de Educação da Undime/SC) e foi  sugerido o nome da professora Meri 
Terezinha Melo Hang, Secretária Municipal de Educação de São José, como candidata a vaga de 
titular do Conselho Nacional de Representantes da Undime/SC, em substituição ao professor 
Bernardo Meyer,  que assumiu outra pasta na Prefeitura Municipal de São José. Após 
manisfestação favorável dos presentes, a Dirigente Municipal de Educação de São José foi eleita 
por unanimidade membro titular do Conselho Nacional de Representantes da Undime/SC e em 
seguida empossada no referido cargo. d) Cronograma Trabalho da Undime/SC - reuniões, 
eventos e capacitações - dois mil e quatorze – José Emanuel Andrade, Secretário Executivo 
da Undime/SC – Lido cada item do cronograma de trabalho para o ano de dois mil e quatorze e em 
seguida colocado em discussão na plenária, e por fim o documento foi aprovado com 
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alterações e sua configuração final ficou assim: d1) Reuniões, eventos: d1.1) Reunião Ordinária e 
Reunião Regional da Undime/SC -  dia doze de março de dois mil e quatorze – Rio do Sul – SC - 
Previsto apresentação e  aprovação da prestação de contas da Undime/SC de dois mil e treze  e a 
programação do evento ficou de ser definida pela diretoria; d1.2)  Sétimo Fórum Extraordinário da 
Undime/SC – dias dez e onze de abril de dois mil e quatorze – Brusque – SC –  Este Fórum terá 
como tema Gestão e Formação. Para a programação deste evento foram apresentadas sugestões 
de palestras e a Secretaria Executiva da Undime/SC vai contatar para verificar a possibilidade das 
participações dos palestrantes destacados na reunião;  d1.3)  Reunião Regional da Undime/SC -  
dia cinco de junho de dois mil e quatorze,  em  Criciúma – SC – programação a definir pela diretoria 
executiva da Undime/SC; d1.4) Reunião Regional da Undime/SC  -  dia quatorze de agosto de 
dois mil e quatorze,  em São Miguel D’Oeste-SC ou Piratuba-SC, programação a definir pela 
diretoria executiva da Undime/SC;  d1.5) Oitavo Fórum Extraordinário da Undime/SC – foi 
aprovado a sua realização em Joinville- SC,  mas  devido  as  eleições  no  segundo  semestre  de  
dois mil e quatorze, a plenária aprovou a sua realização somente  no  primeiro  semestre  de  dois  
mil e quinze;   d1.6) Reunião Ordinária e Regional da  Undime/SC -  dia vinte de novembro de  
dois mil  e  quatorze,  em Jaraguá do Sul - SC, programação a definir pela diretoria executiva da 
Undime/SC. d2) Capacitações - Undime/SC vai oferecer capacitações em dois mil e quatorze, foi 
aprovado pela plenária: d2.1) Elaboração/Adequação do Plano Municipal de Educação – 
Conforme acordado na reunião com a  diretoria SASE/MEC, caso haja demanda, será criado mais 
um pólo para atender os municípios que não participaram das capacitações em dois mil e treze. A 
palavra foi dada ao professor João Carlos Gama, que apresentou o relatório das capacitações 
realizadas no ano de  dois mil e treze sobre Plano Municipal de Educação.  d2.2) PROINFO -  
devido a reunião do Proinfo ser realizada  entre dez e doze de dezembro,  em Brasília-DF, foi 
aprovado a realização pela Undime/SC das capacitações incluidas  pelo MEC no cronograma 2014;  
d2.3) PDE-INTERATIVO – a professora Fátima Berretta Rosal, fez uma breve exposição à plenária 
sobre o PDE-Interativo e informou sobre as capacitações realizadas em dois mil e treze e que está 
sendo previsto para ser realizado pela Undime/SC para o ano de dois mil e quatorze; d2.4) 
Olimpíada da Lingua Portuguesa / Trilhas e Conviva -  a Técnica de Projetos da Undime/SC 
Luana Costa de Cordova fez um breve relato sobre esses programas e informou aos presentes o 
que está previsto para ocorrer em dois mil e quatorze; d2.5)  Formação de Gestores da Educação 
Municipal – A realização dessa capacitação foi aprovada para o ano de dois mil e quatorze e trata-
se de um convênio com a empresa CONSTATE Educação, que dará uma capacitação sobre 
Fundeb, custo aluno qualidade - CAC, além de outros assuntos práticos relativos a gestão 
municipal. Este treinamento será cobrado pela Undime/SC e a quantidade de capacitações será 
definida de acordo com  a demanda de interessados em SC.  e)  Apresentação: a) Relatório do 
primeiro ano de gestão da diretoria da Undime/SC;  b) Avaliação do VI Fórum Extraordinário 
da Undime/SC - Astrit Maria Savaris Tozzo, presidente da Undime/SC – A presidente da 
Undime/SC fez um resumo do que foi realizado pela Undime/SC em 2013 no estado de Santa 
Catarina ou seja: a) Relatório do primeiro ano de gestão da diretoria da Undime/SC -             
a1) Eventos e Reuniões: a1.1) Décimo Quarto Fórum Ordinário da Undime/SC-realizado dias 
nove, dez e onze de abril de 2013, em Florianópolis-SC, onde foi eleita a diretoria da Undime/SC 
gestão dois mil e treze/dois mil e quatorze; a1.2) Reunião Ordinária da Undime/SC -  realizada em 
seis de junho de dois mil e treze, em Blumenau-SC; a1.3) Encontro Regional da Undime/SC - 
realizado em quinze de agosto de dois mil e treze, em Joaçaba-SC; a1.4) Sexto  Fórum  
Extraordinário  da  Undime/SC - realizado    dias dezoito, dezenove e vinte de setembro de dois 
mil e treze, em Chapecó-SC; a2) Capacitações:  a2.1) Plano Municipal de Educação – realizadas 
três capacitações no estado: 1) Pólo Florianópolis - dias três e quatro de outubro de dois mil e 
treze; 2) Pólo de Chapecó – dias vinte e nove e trinta de outubro de dois mil e treze; 3)   Pólo de 
Brusque  –  onze  e  doze de novembro de dois mil e treze; a2.2)  Curso  de Formação  para  o  
Novo  Ambiente   Virtual  de Aprendizagem e-Proinfo –  Realizados dezoito cursos no  Centro de  
Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis; a2.3) Formação 
Presencial da Olimpíada de  Lingua Portuguesa - realizadas três capacitações no estado:            
1)  Duas no Pólo de Florianópolis – dias vinte e um, vinte e dois e vinte e três de outubro de dois 
mil e treze e  dias  onze, doze e treze de novembro de dois mil e treze; 2) Uma no pólo de 
Chapecó - dias seis, sete e oito de novembro de dois mil e treze;  a2.4) Plano de Ações 
Articuladas - pólos de Chapecó, Florianópolis e Brusque dia  vinte e um de junho de dois mil e 
treze; pólo de Rio do Sul dia vinte de junho de dois mil e treze; a2.5) Curso de Especialização em  
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Coordenação Pedagógica – Ministério da Educação/Universidade Federal de Santa Catarina 
/Undime/SC /Secretaria de Estado de Educação de Santa  Catarina;  a2.6) Programa de Apoio aos  
Dirigentes Municipais de Educação - Pradime -  Seis  pólos  foram  utilizados  em  Santa  
Catarina  para  realizar  Formação  Presencial  -  Chapecó, Criciúma , Florianópolis, Joaçaba,  
Rio Negrinho e Rio do Sul;  a3) Representações da Undime/SC em Instituições ou Programas: 
a3.1) Coordenação Estadual do Programa Nacional de Fortalecimento dos  Conselhos  
Escolares - Titular:  Margarida Kniest Dornelles Piccoli  (Secretaria Municipal de Educação de 
Chapecó) e Suplente: Sirley Maria Schappo (Secretaria Municipal de Educação de Jaraguá do Sul);   
a3.2)  Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente – Titular: Gleusa Luci Fischer 
(Secretária Municipal de Educação de Brusque) e Titular: Valdir Nogueira – (Secretário Municipal de 
Educação de Barra Velha); a3.3) Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação  -  FUNDEB - Titular:  Roque Antônio Mattei (  Secretário Municipal de 
Educação de Joinville) e suplente:  Altamiro Antônio Kretzer- (Secretário Municipal de Educação de 
Antônio Carlos); a3.4) Programa ProInfo do Ministério da Educação - Luciana Bitencourt – 
(Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis); a3.5) Fórum Estadual da Educação/SC - 
Titular: Regina Garcia Ferreira – Secretária de Educação de Rio do Sul e Suplente: Altamiro Antônio 
Kretzer- (Secretário Municipal de Educação de Antônio Carlos); a3.6) Assistência Técnica e 
Elaboração/ Adequação dos Planos Municipais de Educação - conforme solicitação realizada 
por ofício 43/2013/GAB/SASE/MEC - João Carlos Gama (Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis)  e Vânia Christina Coelho Picolli (Secretaria Municipal de Educação de Chapecó); 
a3.7) Pradime, PDE-Interativo e Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica (MEC / 
UFSC / Undime/SC) - Fátima Berretta  Rosal  (Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis); 
a3.8) Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina – CIEA/SC - Sueli 
Amália de Andrade (Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis); a4) Representantes da 
Undime/SC em Eventos:  a4.1) Primeiro Seminário UNIFEBE -, realizado vinte e seis de junho de 
dois mil e treze, em Brusque-SC, a professora Helenice  Glorinha  Machado  Luchetta,  Secretária   
Municipal de Educação de Blumenau; a4.2) Sétimo Seminário Catarinense de Ensino 
Religioso/SECAER -  para Solenidade de Abertura realizado vinte e Cinco e vinte e seis de julho de 
dois mil e treze, em Itajai-SC, o professor Neivaldo da Silva, Secretário Municipal de Educação de 
Gaspar; a4.3) Assinatura Termo Cooperação entre Undime/SC e o  Programa APOIA - A 
presidente da UNDIME/SC Astrit Maria Savaris Tozzo (Secrtetária Municipal de Educação de 
Chapecó)  participou no dia seis de setembro de dois mil e treze, no auditório da Procuradoria-Geral 
de Justiça, em Florianópolis, da cerimônia de relançamento do Programa APOIA, do Ministério 
Público de Santa Catarina. a4.4) Segunda Conferência Estadual de Educação Santa Catarina 
(CONAE/SC): A vice presidente Gleusa Luci Fischer, Secretária Municipal de Educação de Brusque 
e vice-presidente da Undime/SC. a4.5) Seminário “Avaliação e Formação Docente –  Dilemas e 
Perspectivas: O professor Roque Antônio Mattei, Secretário Municipal de Educação de Joinville; 
a4.6) Cerimônia de Posse dos representantes da Undime/SC no Conselho Estadual de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação  -  FUNDEB: José Emanuel 
Andrade - Secretário Executivo da Undime/SC; a4.7) Prêmio Educador Elpídio Barbosa - dia vinte 
e um de outubro de dois mil e treze, no Teatro Álvaro de Carvalho-TAC, em Florianópolis. Professor 
Altamiro Antônio Kretzer,  Secretário Municipal de Educação de Antônio Carlos; a4.8) Terceira 
Reunião Junto com os Conselhos Municipais de Educação de SC -  realizada dia doze de 
novembro de dois mil e treze,  em Laguna SC. Professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Secretário 
Municipal de Educação de Florianópolis; a4.9) Encontro Preparatório da IV Conferência Nacional 
Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente -  A Undime/SC selecionou os representantes nas escolas 
municipais  para participarem do Encontro Preparatório para a Quarta Conferência Nacional Infanto 
Juvenil pelo Meio Ambiente, que foi realizado em Florianópolis-SC, conforme solicitação realizada 
pela professora Sueli Amália de Andrade, representante desta instituição no CIEA/SC -  
Representantes: 1) Davi Carlos Smieski – Lageado Grande – SC; 2) Elio Elionete Francescatto 
Kankol –  Fraiburgo – SC. 3) Maria Angélica Marques – Rio do Sul – SC; 4) Vianei 
Hammerschimitt – Tunapolis – SC; 5)  Gislaine Bonatto – Vargem Bonita –SC; 6)  Kelle 
Christina Leite Henschel; 7) Margarete Tironi – Chapecó – SC; 8) Jeremias Alfredo Bernardes- 
Barra Velha – SC; 9) Elisandra Aparecida Moura – Lages – SC; 10) Daniela Smania Spillere 
Fabris – Palhoça – SC;  a5)  Jornal da Undime/SC – A Undime/SC a cada bimestre encaminha o 
seu Jornal a todos os Dirigentes Municipais de Educação de SC, Prefeitos e  aos deputados  
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federais e estaduais e outras autoridades de SC.  Para  o  ano  de  dois  mil  e  quatorze,  a plenária 
autorizou a Secretaria Executiva contatar com a jornalista responsável pelo jornal da Undime/SC, 
para que seja providenciado reformulação do seu lay-out. Ficou ainda determinado que a Secretaria 
Executiva  providencie edital normatizando a venda de espaços no jornal, e que o mesmo seja  
disponibilizado no sítio da Undime/SC e encaminhando para  empresas de educação (editoras,  
sistemas   educacionais,  fabricantes   de  equipamentos   escolares,  etc.) para conhecimento dos 
responsáveis. Aprovou-se também a contratação de uma jornalista para cuidar do sítio  e do Jornal 
da Undime/SC. b) Avaliação do VI Fórum Extraordinário da Undime/SC – Segundo a ótica dos 
participantes do VI Fórum, realizado dias dezoito, dezenove e vinte de setembro de dois mil e treze, 
em Chapecó-SC,  as palestras foram muito boas e contribuiram para dar novos caminhos para os 
educadores, gestores e a avaliação do evento como um todo recebeu nota nove. f) Apresentação: 
a) Movimentação Financeira da Undime/SC em dois mil e treze; b) Resultado Financeiro do VI 
Fórum Extraordinário da Undime/SC em Chapecó; c) Informes da Undime Nacional – Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz – a) Movimentação Financeira da Undime/SC em dois mil e treze – Foi 
apresentado o resultado financeiro da Undime/SC de abril de dois mil e treze a novembro de dois 
mil e treze e a Undime/SC tinha,  em vinte e nove de novembro de dois e treze,  um saldo de cento 
vinte e nove mil e novecentos e cinco reais e setenta e três centavos,  aplicado no Banco do Brasil.  
b) Resultado Financeiro do VI Fórum Extraordinário da Undime/SC em Chapecó – O VI Fórum 
apresentou um lucro para Undime/SC de trinta e sete mil e novecentos e sessenta e seis reais. c) 
Informes da Undime Nacional – o Secretário de Finanças da Undime/SC e Secretário de 
Comunicação da Undime Nacional relatou aos presentes como está a tramitação do Plano Nacional 
de Educação no Senado que está para ser votado;  comentou ainda sobre o aumento do Piso 
Nacional dos Professores e segundo informações obtidas em Brasília, o percentual deve ficar entre 
onze e doze por cento. a) Reunião do Conviva em Salvador- Ba;  b) Reunião da Olimpiada da 
Lingua Portuguesa em São Paulo- SP – Luana Costa de Córdova –  A Assessora de Projetos da 
Undime/SC  já relatou sobre estas reuniões no item d2.4 desta ata. h) Apresentação do novo site 
da Undime/SC - Bruno Possidônio, técnico representante da DIV sessenta e quatro apresentou o 
novo site da Undime/SC,  que estará ativo a partir de fevereiro de dois mil e quatorze. A diretoria 
executiva aprovou o novo lay-out do sítio.   I) Aprovação do Apoio Institucional da Undime/SC ao 
Seminário Educar/Educador em São Paulo, patrocinado pela empresa Futura Eventos – 
relatado pelo Secretário Executivo como seria este apoio institucional da Undime/SC ao Seminário 
Educar/Educador da empresa Futura Eventos, a Diretoria Executiva da Undime/SC não aprovou 
este apoio institucional por que este Seminário vai coincidir com outro evento que será realizado 
pela Undime Nacional. h) Outros Assuntos de Interesse da Undime-SC/Educação.  Este espaço 
não foi utilizado na Reunião Ordinária. Não havendo nada a mais à discutir, a presente reunião foi 
encerrada e sendo esta ata lavrada por mim, José Emanuel de Andrade, Secretário Executivo 
Undime/SC, que submetida aos presentes e achada conforme, será assinada por todos.  São José, 
aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e treze. 
 

 

 

          José Emanuel Andrade                                   Astrit Maria Savaris Tozzo       

  Secretário Executivo da Undime/SC                           Presidente da Undime/SC 


