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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/CONSELHO FISCAL/CONSELHOS ESTADUAL E 

NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNDIME/SC (06/06/2013). No dia seis de junho de  dois 

mil e treze, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se no auditório do Bloco “H” da FURB, sito à 

rua: Antônio da Veiga, 140 – Bairro Victor Konder - Blumenau - 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 dez 

de dezembro de dois mil e doze, realizada em Florianópolis-SC; b) Abertura da Reunião 

Ordinária Undime/SC (Astrit Maria Savaris Tozzo (presidente) e Helenice Glorinha Machado 

Luchetta (Secretária de Coordenação Técnica);  c) Cronograma Trabalho  da Undime/SC - 

reuniões, eventos e capacitações -  dois mil e treze e dois mil e quatorze; d) Pauta da 

Reunião Regional de Joaçaba;   e) Prestação de Contas da Undime/SC exercício dois mil e 

doze;  f) Apresentação Proinfo Integrado -  Luciana Bittencourt - Coordenadora do Proinfo; g) 

Plano Estadual de Educação e Proposta Curricular de SC - Gilberto Luiz Agnolin/ Diretor de  

Educação Superior/DIES SED/SC;  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  Helenice Glorinha Machado Luchetta, Secretária Municipal de Educação de 

Blumenau,  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,  a plenária se 

manifestaria, ou sejam:   a) Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária  da Undime/SC de 

dez de dezembro de dois mil e doze, realizada em Florianópolis – Não foi lida a ata da reunião 

ordinária de dez de dezembro de dois e doze, pois ela está publicada na homepage 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) e 

Helenice Glorinha Machado Luchetta (Secretária de Coordenação Técnica) -  A presidente 

abriu os trabalhos e em seguida passou a palavra para professora Helenice Glorinha Machado 

Luchetta,  que desejou boas vindas a todos os Secretários Municipais de Educação e educadores 

presentes nesta reunião.  c) Cronograma Trabalho da Undime/SC - reuniões, eventos e 

capacitações -  dois mil e treze –  O Secretário Executivo da Undime/SC,  leu  cada  item  do 

cronograma de trabalho da Undime/SC para o ano de dois mil e treze,  já apreciado pela Mesa 

Diretora da Undime/SC,  na reunião de Florianópolis, ou seja: 1)  Reunião Ordinária da 

Undime/SC de seis de junho de dois mil e treze - Esta reunião Ordinária da Undime/SC,  estava  
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prevista na minuta do cronograma apreciado em Florianópolis e a Mesa Diretora aprovou a data da 

sua  realização, sem aval desta plenária,  fundamentada no estatuto da instituição, que determina 

pelo menos uma reunião por semestre.  A plenária aprovou  que nos eventos programados  no 

cronograma,  os presentes opinarão sobre a data do evento  e  as palestras sugeridas,  e após 

apreciação  poderão ser alteradas ou mantidas;  2) Reunião Regional em oito de agosto de dois 

mil e treze, em Joaçaba -  Na programação estavam previstas  as seguintes palestras:  2a) 

Análise do IDEB – empresa Meritt;  2b) - Planos Municipais de Educação – Apoio do governo 

federal para que os municípios desenvolvam seus Planos Municipais de Educação com a 

supervisão de técnicos treinados para este fim – apresentação deste programa será realizada 

pelo  professor João Gama,  da Prefeitura Municipal de Educação de Florianópolis,  indicado 

representante da Undime/SC junto a diretoria no Ministério da Educação responsável pelo 

programa -  A plenária  ratificou  a data de oito de agosto de dois mil e treze para realização da 

Reunião Regional em Joaçaba  e Secretário Municipal de Educação de Joaçaba, presente na 

reunião, confirmou a realização do evento no seu município;  2a) Análise do IDEB - Foi aprovado a 

substituição da apresentação sobre o IDEB,  pela palestra “Nova Proposta Curricular de Santa 

Catarina”,  que será proferida pelo professor  Gilberto Luiz Agnolin,  Diretor de Educação Superior 

da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina e Maike C. K. Ricci educadora especialista 

da mesma diretoria.  A plenária incumbiu à Secretaria Executiva da Undime/SC de encaminhar 

ofício para as Secretarias Municipais de Educação de Santa Catarina,   solicitando a indicação de 

educadores de seus quadros,   especialistas em educação infantil e fundamental,  para compor 

grupo de trabalho,   que produzirá documento com diretrizes curriculares para educação infantil e 

fundamental,  de acordo com a realidade das redes municipais de educação de SC.  A composição 

do  referido grupo deve ser realizada até cinco de julho de dois mil e treze e seus  integrantes 

participarão da reunião de Joaçaba, onde conhecerão a  “Nova Proposta Curricular da Secretaria 

de Estado de Educação de Santa Catarina”.  No período vespertino,  o grupo se reunirá a parte, 

para dar prosseguimento aos trabalhos.  O produto final dos especialistas municipais vai ser 

apresentado  no  “Sexto Fórum Extraordinário da Undime/SC”,  evento que será realizado em 

setembro de dois mil e treze , em Chapecó – Santa Catarina  e  depois de discutido e aprovado pela 

plenária,  será remetido para Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina,  com objetivo de 

subsidiar a equipe que está desenvolvendo a “Nova Proposta Curricular para Santa Catarina”;                   

2b) Planos Municipais de Educação  -  A realização da palestra do professor João Gama foi 

aprovada para ser apresentada nessa reunião regional de Joaçaba, trazendo informações da 

reunião que será realizada com o Ministério da Educação,  em Brasília; 3) Sexto Fórum 

Extraordinário da Undime/SC – A plenária aprovou  os dias dezoito, dezenove e vinte de setembro 

de dois mil e treze para realização do Sexto Fórum Extraordinário da Undime/SC e que 

acontecerá no município de Chapecó –SC.  Nesse Fórum serão tratados temas relativos as 

diretrizes curriculares da Educação Infantil e da Educação Fundamental e ficou definido que a    
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Undime/SC deverá solicitar aos Dirigentes Municipais de Educação,  sugestões de nomes de 

palestrantes de acordo com os temas aprovados.  4) Reunião Ordinária e Regional da 

Undime/SC prevista para acontecer em sete de novembro de dois mil e treze, em São José –

SC –  Foi comunicado a plenária que a Secretaria Executiva da Undime/SC já tem preparado um  

cronograma de trabalho da instituição para dois mil e quatorze, sendo aprovado  pelos presentes,  

que  o  mesmo  seja  apreciado,  discutido e aprovado em novembro dois mil e treze,  na Reunião 

Ordinária e Regional de São José.  A data sete de novembro de dois mil e treze foi ratificada para 

realização da Reunião Ordinária da Undime/SC,  em  São José – Santa Catarina.  Caso houver 

necessidade de se adequar  algum ponto do estatuto da Undime/SC,  as propostas com as 

alterações e/ou inclusões  devem ser enviadas a Secretaria Executiva,  para serem incorporadas  

na pauta dessa Reunião Ordinária de São José.  Continuando a leitura do cronograma , o Secretário 

Executivo  da Undime/SC  citou as capacitações que estão sendo previstas para o segundo 

semestre de dois mil e treze, ou sejam: Plano de Ações Articuladas – PAR, Sistema de 

Gerenciamento de Prestação de Contas – SIGPC  do Fundo Nacional de Educação – FNDE, Plano 

Municipal de Educação, Proinfo Integrado, PDE interativo, Olimpiada da Lingua Portuguesa e 

Trilhas;  Sobre as duas últimas capacitações citadas anteriormente, foi dada a palavra para a  

Assessora de Projetos da Undime de Santa Catarina, Luana Costa de Córdova, que fez 

observações sobre datas e de como essas estão planejadas,  lembrando que este ano,  o CENPEC 

arcará com as despesas do formador e de infraestrutura para capacitação dos dissiminadores das 

Olimpíadas  e não vai custear despesas referentes  a deslocamento, hospedagem, refeições dos 

participantes  neste treinamento;   d) Pauta da Reunião Regional de Joaçaba -  Definida nos itens 

(2a) e (2b) desta ata.  Ato contínuo,  o Secretário de Educação de Jaraguá o Sul solicitou a palavra 

e mostrou sua preocupação  com  alguns  municipios,  principalmente aqueles de menor porte,  em 

relação ao Plano de Ações Articuladas – PAR.  Informou ainda,  que o Fundo Nacional de Educação 

– FNDE,  não aceitará mais inserções no sistema, após  trinta de junho de dois mil e treze.  Foi 

aprovado  a urgência na realização de  uma  capacitação sobre o Plano de Ações Articuladas –

PAR,   para aqueles municípios que estejam com dificuldades para trabalhar com este sistema  e,  

concluiu-se, que vão ser oferecidas capacitações em vários pólos ou sejam: Chapecó, Florianópolis, 

Brusque, Blumenau e Rio do Sul.  Ficou acertado ainda, que os(as) Dirigentes Municipais de 

Educação de cada município pólo,  indicarão especialista(s)  em Plano de Ações Articuladas para 

realizarem essas capacitações,  exceção para  Rio do Sul,  que sugeriu a indicação de um 

especialista do município de Agronômica.  Os nomes dos especialistas devem ser encaminhados 

para Undime/SC,  para que a Secretaria Executiva realize um encontro em Florianópolis,  onde 

definir-se-ão  procedimentos comuns para todos os pólos.  Essas  capacitações  serão oferecidas,   

entre  dezessete e vinte um de junho de dois mil e treze,  pois na semana subsequente encerra-se o 

período de alterações no sistema do Plano de Ações Articuladas – PAR .  Aprovou-se que para esta 

capacitação será cobrada uma taxa de cento e cinquenta reais para os municípios inadimplentes 

com a Undime de Santa Catarina;  e)  Apreciação e Aprovação pelo Conselho Fiscal do  
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Balanço dois mil e doze da Undime/SC - Como estava presente na reunião somente um membro 

do Conselho Fiscal da Undime/SC,  foi decidido pela plenária  que uma cópia da documentação 

contábil da Undime/SC de dois mil e doze fosse entregue ao conselheiro presente e as outras duas 

fossem remetidas via correio,  pela Secretaria Executiva da Undime/SC,  aos membros do conselho 

fiscal ausentes.  A aprovação do balanço dois mil e doze  da Undime/SC  pelo Conselho Fiscal, 

ficou condicionada ao parecer favorável de pelo menos dois conselheiros;  f) Apresentação 

Proinfo Integrado -  Luciana Bittencourt - Coordenadora do Proinfo – a Pedagoga Luciana 

Bittencourt  informou aos Dirigentes Municipais de Educação presentes na Reunião,  que a 

UNDIME/SC em parceria com o Ministério da Educação – MEC, por meio do ProInfo Integrado, está 

oferecendo o curso de habilitação para o tutor do novo Ambiente Virtual de Aprendizagem e-proinfo 

e estão sendo disponibilizadas duas vagas por município. Esses cursos ocorrerão até o final do ano, 

no Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de  Florianópolis; g) 

Plano Estadual de Educação e Proposta Curricular de SC - Gilberto Luiz Agnolin  Diretor de  

Educação Superior/DIES SED/SC e professora Maike C. K. Ricci /DIES/SED/SC  – Foi 

apresentado aos presentes, modelos de propostas curriculares concebidos pela Secretária de 

Estado de Educação de Santa Catarina,  desde mil novecentos e oitenta e oito, e em alguns deles,  

havendo a participação efetiva de educadores de  vários segmentos educacionais do estado.  Mas 

essas propostas nunca tornaram-se modelo orientativo para  as  rede(s) estadual e municipais  de 

educação do estado, pois Santa Catarina não tem implantado o seu Plano Estadual de Educação.  

Na apresentação nota-se a evolução dos conceitos que integram cada uma das propostas no 

transcorrer do tempo, chegando ao modelo proposto apresentado nesta reunião,  que será debatido 

com a sociedade catarinense até o final de dois e treze e especialmente com os municípios. Ficou 

definido que o professor Gilberto Luiz Agnolin e a professora   Maike C. K. Ricci farão apresentação 

detalhada dessa “Nova Proposta Curricular de Santa Catarina”,  na reunião regional da 

Undime/SC,  em  Joaçaba; h) Outros Assuntos de Interesse da Undime-SC/Educação – Este 

espaço foi utilizado pela plenária para indicar Dirigentes Municipais de Educação de SC  que 

representarão  a Undime de Santa Catarina em  diversos programas onde a instituição tem assento, 

ou sejam: Roque Antônio Mattei, Secretário Municipal de Educação de Joinville;  Elson Quil 

Cardozo, Secretário Municipal de Educação de Jaraguá do Sul; José Luiz Junqueira de Carvalho, 

Secretário Municipal de Educação de Joaçaba; Helenice Glorinha Machado Luchetta, Secretária 

Municipal de Educação de Blumenau; Altamiro Antônio Kretzer,  Secretário Municipal de Educação 

de Antônio Carlos, indicados para comporem lista quíntupla,  que será remetida para o Secretário 

de Estado de Educação de Santa Catarina, e desses serão escolhidos dois representantes para 

Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimentoda Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação - FUNDEB, de 

acordo com a Lei n º 14.277, de 11 de janeiro de 2008; 1) Regina Garcia Ferreira, Secretária 

Municipal de Educação de Rio do Sul  – Titular e  Altamiro Antônio Kretzer, Secretário Municipal de 

Educação de Antônio Carlos – Suplente,  para o Fórum Estadual da Educação de Santa Catarina; 
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2) Gleusa Luci Fischer , Secretária Municipal de Educação de Brusque –Titular  e Valdir Nogueira, 

Secretário Municipal de Educação de Barra Velha – Titular , para o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica  –  PARFOR ;    Margarida Kniest Dornelles Piccoli, Secretaria 

Municipal de Educação de Chapecó – Titular, e  Sirley Maria Schappo, Secretaria Municipal de 

Educação de Jaraguá do Sul – Suplente,  para Coordenação Estadual do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares, atendendo solicitação do Ministério da Educação, Ofício 

Circular nº 17/2013/GAB/SEB/MEC.   A presidente da Undime/SC agradeceu a presença dos 

secretários Municipais de Educação.  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.  Blumenau, 

aos seis dias do mês de junho de dois mil e treze. 

 

 

 

          José Emanuel Andrade                                                               Astrit Maria Savaris Tozzo       

        Secretário Executivo da Undime/SC                                                Presidente da Undime/SC 


