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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/CONSELHO FISCAL/CONSELHOS 
ESTADUAL E NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNDIME/SC (12/11/2014). No dia 
doze de novembro de dois mil e quatorze, às nove horas, reuniram-se no auditório do 
Empresarial Terrafirme, Centro de eventos, sala 01, sito Rua Domingos André Zanini, n° 
277 – 14º andar/ Ático - São José - SC, a Diretoria/Conselho Fiscal/Conselhos Estadual e 
Nacional de Representantes da Undime/SC, sob a presidência da professora Astrit Maria 
Savaris Tozzo – Secretária Municipal de Educação de Chapecó, com o objetivo de discutir 
a seguinte ordem do dia: a) Abertura (Astrit Maria Savaris Tozzo – Presidente da 
Undime/SC); b) Leitura da Ata da Reunião Ordinária da Undime/SC de doze de março 
de dois mil e quatorze realizada em Rio do Sul - SC c) Informe da Undime Nacional 
(Rodolfo Joaquim Pinto da Luz – SME Florianópolis); d) Informe sobre PARFOR – 
(Gleusa Luci Fischer – SME de Brusque);  e) Informações da reunião sobre Plano 
Estadual Educação (Regina Garcia Ferreira- SME de Rio do Sul); f) Apresentação do 
relatório das atividades da Undime/SC (maio – outubro/2014) – (Equipe da Secretaria 
Executiva da Undime/SC); g) Saldo da conta bancária da Undime/SC em trinta e um 
de outubro de dois mil e quatorze (Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC); h) 
Apresentar, discutir e aprovar cronograma de reuniões e de capacitações 2015 da 
Undime/SC - (Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC); i) XV Fórum Ordinário 
da Undime/SC  sugestões palestras, eleição diretoria, etc.) -  (Equipe da Secretaria 
Executiva da Undime/SC);    j) Levantar possíveis demandas das SME’s: SIGPC, 
Plano Municipais de Educação, Pradime, PAR, Proinfo, FUNDEB, etc. e viabilizar 
capacitações junto com MEC/FNDE,UFSC, Curso de Neurociências, Desafios de uma 
Educação Cognitiva e não Cognitiva, Socioemocional (Viviane Senna)-  (Equipe da 
Secretaria Executiva da Undime/SC); k) Apresentar proposta da Constat sobre 
parceria para realizar duas capacitações em SC – (Equipe da Secretaria Executiva da 
Undime/SC); l) Outros assuntos de interesse dos Dirigentes Municipais de Educação 
de SC. Presentes na 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) Abertura da Reunião 
Ordinária Undime/SC (Astrit Maria Savaris Tozzo, presidente da Undime/SC) - A 
presidente iniciou a Reunião Ordinária da Undime/SC agradecendo a presença de todos os 
Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina integrantes da diretoria e conselhos 
da Undime/SC  e solicitou ao Secretário Executivo da Undime/SC que lesse um item de 
cada vez da ordem do dia e após a leitura,  o  responsável faria sua apresentação e, ao 
final, a plenária se manifestaria;   b) Leitura da Ata da Reunião Ordinária e Encontro 
Regional da Undime/SC em doze de março de  dois mil e quatorze, realizado em Rio 
do Sul - SC – Não foi lida a ata da Reunião Ordinária  e Encontro Regional da Undime/SC, 
realizada em doze de março de dois e quatorze, 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; c) Informe da Undime Nacional (Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz, Secretário Municipal de Educação de Florianópolis) -  Em 
virtude do professor  Rodolfo Joaquim Pinto da Luz  não poder  comparecer nesta Reunião 
Ordinária por estar de viagem ao exterior,  a Secretaria Executiva fez um breve relato 
sobre a reunião de avaliação do Ciclo de Seminários que ocorreu em Brasília e, na 
oportunidade,  a presidente da Undime Nacional falou que o Ciclo de Seminários da 
Undime foi um sucesso em todo Brasil e complementando, deu algumas informações 
sobre o Décimo Quinto Fórum Ordinário da Undime, que será realizado no final de maio de 
dois mil e quinze, na Costa do Sauípe - Bahia. A presidente da Undime/SC complementou 
este espaço dando outras informações aos presentes, dentre elas, que a Undime Nacional 
está articulando com a Câmara de Deputados e com o Senado  Federal  para que 
deputados e senadores só apresentem Projetos de Lei,  que incorporem novas disciplinas 
ao currículo  ou criem despesas financeiras para os municípios somente,  após o aval da 
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Undime e do  MEC. d) Informe sobre PARFOR – (Gleusa Luci Fischer – SME de 
Brusque); A professora Gleusa Luci Fischer Secretária Municipal de Brusque fez um breve 
relato sobre o que está acontecendo no Grupo de Trabalho do PARFOR,  e neste espaço 
foi informada pelo Secretário Executivo sobre o resultado do levantamento da demanda de 
licenciados por disciplina, que  a Undime/SC realizou a seu pedido com todos os 
municípios do estado, mas infelizmente,  somente cinqüenta responderam o questionário 
que foi disponibilizado online. A professora Brígida Marioti, Secretária Municipal de 
Educação de Urussanga, sugeriu que a Undime/SC faça um documento sobre o que os 
Dirigentes Municipais de Educação pensam sobre a formação de docentes nas 
universidades e ficou combinado que ela e as Secretárias Municipais de Educação de Rio 
do Sul, Blumenau e Brusque, encaminharão suas propostas para Undime/SC e baseados 
nas mesmas, será redigido um ofício sobre essas questões, e após apreciação e 
aprovação, o mesmo deverá ser encaminhado para Undime Nacional. e) Informações da 
Reunião sobre o Plano Estadual Educação de SC (Regina Garcia Ferreira- Secretária 
Municipal de Educação de Rio do Sul)- A professora Regina Garcia Ferreira Secretária 
Municipal de Rio do Sul, fez uma explanação sobre o que foi discutido nas reuniões sobre 
Plano Estadual de Educação SC, que está sendo coordenada pela SED/SC e, informou, 
que apresentou as sugestões da Undime/SC que serão analisadas pela comissão. No mês 
de fevereiro haverá uma reunião para fechar a proposta do plano e, após aprovação, esse 
documento deve ser transformado em Projeto de Lei e enviado para a Comissão de 
Educação da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. O professor Elcio Quil Cardozo, 
Secretário Municipal de Jaraguá do Sul, informou que no Conselho Estadual de Educação 
de Santa Catarina, existe um grupo de trabalho tratando do plano e que as contribuições 
serão remetidas para análise dessa comissão da Secretaria de Estado da Educação SC;  
f) Apresentação do relatório das atividades da Undime/SC (maio – outubro/2014) – 
(Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC) O Secretário Executivo  da Undime/SC 
apresentou todas as atividades realizadas pela Undime/SC em dois mil e quatorze – 
Fóruns, Reuniões Ordinárias e Encontros Regionais da Undime/SC, Ciclo de Seminários e 
Capacitações, além de outros eventos onde teve a participação da Undime/SC. g) Saldo 
da conta bancária da Undime/SC em trinta e um de outubro de dois mil e quatorze 
(Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC) O Secretário Executivo  da Undime/SC 
apresentou o saldo da conta corrente da Undime/SC, e informou que nesta data, a 
Undime/SC tem em torno de cento e cinqüenta e hum mil reais aplicado no fundo do Banco 
do Brasil e não há dívida alguma  a pagar. h) Apresentar, discutir e aprovar cronograma 
de reuniões e de capacitações 2015 da Undime/SC - (Equipe da Secretaria Executiva 
da Undime/SC) A Secretaria Executiva da Undime/SC iniciou a apresentação do 
cronograma de atividades da Undime/SC para dois mil e quinze, e neste espaço foi 
discutido inicialmente o local e data da próxima Reunião Ordinária da Undime/SC, que 
segundo cronograma estava previsto para ser realizada em doze de março de dois e 
quinze, em Chapecó - SC. A presidente usou a palavra para sugerir que as Reuniões 
Ordinárias Undime/SC ocorram com mais freqüência durante o ano de dois mil e quinze e 
propôs realizá-las também nas datas dos Encontros Regionais da Undime/SC. A proposta 
foi aprovada. A professora Gleusa Luci Fischer Secretária Municipal de Educação de 
Brusque, sugeriu que a próxima Reunião Ordinária seja realizada em dois dias, devido ao 
acúmulo de demandas que precisam ser discutidas profundamente pelos Dirigentes ou 
sejam: Plano Estadual de Educação, Base Nacional Comum, Ministério Público, 
Transporte Escolar, Formação nas Licenciaturas – universidades federais e particulares, 
etc.,  e  propôs que a mesma fosse realizada nos dias vinte e cinco e vinte e seis de 
fevereiro de dois mil e quinze, em Balneário Camboriú. A proposta foi aprovada e ficou a 
cargo da proponente a indicação do local da reunião. Ficou aprovado, que as datas e 
locais das próximas Reuniões Ordinárias e Encontros Regionais da Undime/SC e também 
das Capacitações promovidas pela Undime/SC serão apresentadas e discutidas na 
próxima Reunião Ordinária de Balneário Camboriú. Décimo Quinto Fórum Ordinário da 
Undime/SC – a Secretaria Executiva apresentou datas e locais possíveis para realização 
do Décimo Quinto Fórum Ordinário da Undime/SC. Datas: vinte e sete e vinte e oito de 
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abril de dois mil e quinze ou seis e sete de maio de dois mil e quinze e os locais foram: 
Associação Catarinense de Medicina – ACM, Centrosul, Federação das Indústrias de SC - 
FIESC, todos situados em Florianópolis. A presidente solicitou a palavra e informou que a 
FIESC deseja realizar parceria com a Undime/SC, e aquela entidade propõe a cessão sem 
ônus, do seu auditório principal, situado em sua sede, na Rodovia Admar Gonzaga – 
Itacorubi – Florianópolis –SC, havendo ainda, a possibilidade de oferecer um almoço ou 
jantar aos participantes. Em contrapartida, a Undime/SC reserva área no setor de stands 
para divulgação da entidade e destina espaço na programação do evento para que FIESC 
realize uma palestra.  A proposta da presidente foi aprovada e a data de seis e sete  de 
maio de dois mil e quinze foi a escolhida para realização do Décimo Quinto Fórum 
Ordinário da Undime/SC.  Aprovou-se também a data e local para realização do  Oitavo 
Fórum Extraordinário da Undime/SC, ou seja, vinte e hum e vinte e dois de outubro de dois 
mil e quinze, na cidade de Joinville - SC. A presidente sugeriu que neste Fórum fossem 
apresentadas somente experiências dos municípios  i) Décimo Quinto Fórum Ordinário 
da Undime/SC (sugestões palestras, eleição diretoria, etc.) -  (Equipe da Secretaria 
Executiva da Undime/SC); A Secretaria Executiva apresentou uma programação extra-
oficial para o evento, que tem como tema: Concepções e Conexões Educacionais. Dos 
palestrantes sugeridos foi aprovado: Evoluções das Tecnologias Educacionais – 
palestrante: diretor da Google; Base Nacional Comum -  palestrantes: Paula Louzano e 
Suely Melo de Castro Menezes;  Educação Infantil de Qualidade na Primeira Infância – 
palestrante: Anna Lúcia Campos; Educação Continuada – Desenvolvimento de 
Competências – Luis Carlos Menezes;  Palestra:  Escola IDEB   =  8,8   e outras escolas 
do estado com IDEB alto (Palmeiras, São João d’Oeste. etc.) – palestrantes: diretores 
dessas escolas; Educação na FIESC -  Palestrante: a ser designado. Ficou definido que os 
presentes apresentem sugestões de novos palestrantes para o Fórum Ordinário e,  esses 
serão avaliados na próxima reunião ordinária da Undime/SC. Os nomes sugeridos devem 
ser encaminhados para a Secretaria Executiva da Undime/SC. Quanto as eleições para a 
diretoria, biênio dois mil e quinze e dois mil e dezesseis,  que acontecerá no Décimo 
Quinto Fórum Ordinário da Undime/SC, ficou decidido que cada Colegiado de Educação 
das Associações de Municípios de SC,  elejam  dois Dirigentes  Municipais de Educação 
(um titular e outro suplente) e esses comporão o futuro Conselho Estadual de 
Representantes da Undime/SC, independente de ter uma ou mais chapas concorrendo a 
eleição da Undime/SC.  Esses nomes indicados serão referendados na eleição da 
diretoria, Conselho Fiscal,  Conselho Nacional de Representantes no primeiro dia do  
Décimo Quinto Fórum Ordinário da Undime/SC. A Secretaria Executiva da Undime/SC 
deve encaminhar ofício para o(a) presidente dos Colegiados de Educação de todas 
Associações de Municípios do estado orientando como serão escolhidos esses 
representantes.  j) Levantar possíveis demandas das SME’s: SIGPC, Plano Municipais 
de Educação, Pradime, PAR, Proinfo, FUNDEB, etc. e viabilizar capacitações junto 
com MEC/FNDE,UFSC, Curso de Neurociências, Desafios de uma Educação 
Cognitiva e não Cognitiva, Socioemocional (Viviane Senna)-  (Equipe da Secretaria 
Executiva da Undime/SC); Este item será apreciado e discutido na Reunião Ordinária da 
Undime/SC em vinte e cinco e vinte e seis de fevereiro de dois mil e quinze, em Balneário 
Camboriú; k) Apresentar proposta da Constat sobre parceria para realizar duas 
capacitações em SC – (Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC); Este item será 
apreciado e discutido na Reunião Ordinária da Undime/SC em vinte e cinco e vinte e seis 
de fevereiro de dois mil e quinze, em Balneário Camboriú; l) Outros assuntos de 
interesse dos Dirigentes Municipais de Educação de SC; -  O Secretário Executivo 
solicitou a palavra para informar que esteve na Gerência responsável pela conta corrente 
da Undime/SC no Banco do Brasil, e se inteirou sobre a data limite que a presidente e o 
tesoureiro, podem assinar cheques da instituição. Pela ata de posse que foi entregue e 
aprovada no banco, essa data é dez de abril de dois mil e quinze. Como a eleição da 
diretoria ocorrerá no Décimo Quinto Fórum Ordinário da Undime/SC, que está previsto 
para ser realizado em seis e sete de maio de dois mil e quinze, no período de onze de abril 
de dois mil e quinze até a validação dos novos responsáveis pela movimentação da conta 
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corrente no Banco do Brasil para o novo biênio dois mil e quinze/ dois mil e dezesseis, a 
instituição ficará impossibilitada de movimentar a sua conta corrente, por não ter alguém 
habilitado para tal no banco. Por mais paradoxo que possa ser, é justamente nesse 
período que acontece às maiores despesas da Undime/SC, onde a instituição tem que 
aportar recursos financeiros para o Fórum, realizando pagamentos: infraestrutura do 
evento, palestrantes, passagens aéreas, hospedagens, etc.. De acordo com o artigo trinta 
e oito, item décimo primeiro, do estatuto da Undime/SC, a diretoria pode aprovar em 
Reunião Ordinária, a emissão de procuração junto ao Banco do Brasil, outorgando à 
presidência da instituição a movimentação individual de sua conta corrente. Foi aprovada 
que se emita essa procuração, outorgando para a atual presidente, o direito de movimentar 
individualmente a conta corrente da Undime/SC até o dia vinte e cinco de maio de dois mil 
e quinze. A proposição foi aprovada por unanimidade. Foi aprovado recesso na 
Undime/SC, no período de dezenove de dezembro de dois mil e quatorze até dezenove de 
janeiro de dois mil e quinze. A presidente usou este espaço para sanar dúvidas de 
dirigentes e educadores presentes e foi informada  que o professor João Carlos Gama, 
Avaliador Educacional  MEC / SED/SC / Undime/SC, está sendo muito repetitivo  quando 
realiza encontros com as Comissões Mobilizadoras do PME e não está atendendo a 
contento as expectativas dos municípios, quanto ao desenvolvimento de seus Planos 
Municipais de Educação. A professora Marimília Coelho Dirigente Municipal de Lages, 
relatou um fato vivenciado pela  Comissão Mobilizadora do Plano Municipal de Lages, 
quando esta pleiteou junto ao Avaliador Educacional professor João Carlos Gama, 
capacitação para gestores de escolas municipais sobre Plano Municipal de Educação.  
Esta Comissão foi surpreendida com uma proposta do professor, informando que não 
havia possibilidade de realizá-la sem um aporte financeiro por parte do município, ou da 
Undime/SC, para pagamento de honorários, refeições, combustível, etc.. Informou que 
essa capacitação extra estava fora da programação do MEC/SED-SC e Undime/SC. Ao 
final a Secretaria informou que encaminhará para Undime/SC todos os documentos sobre 
esta situação vivenciada.  Foi aprovado pela diretoria: 1) após a Secretaria Executiva 
receber essa documentação da Secretaria Municipal de Educação de Lages, que seja 
redigido ofício para a Coordenação Geral da Assistência Técnica e Elaboração ou 
Adequação dos Planos Municipais de Educação de Santa Catarina informando do ocorrido 
e anexando toda a documentação;  2) no mesmo ofício deve ser solicitado o afastamento 
do Avaliador Educacional professor João Carlos Gama enquanto essas denúncias 
estiverem sendo apuradas.  A presidente propôs que se aprove o encaminhamento de um 
ofício ao professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pelo apoio que vem sendo dado a 
Undime/SC, que desde dois mil e oito utiliza espaço físico e infraestrutura completa do 
Centro Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Esse 
apoio facilita o trabalho da instituição em desenvolver seu trabalho junto aos Dirigentes 
Municipais de Educação SC. Está sugestão foi aprovada por unanimidade. Não havendo 
nada a mais a 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 doze dias do mês de 
novembro de dois mil e quatorze. 
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