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REGISTRO EVENTOS 

 

Evento: I Reunião Ordinária do Consed. 

              II Reunião de Gestão Ampliada da Undime 

Objetivo: Apresentar ao país uma agenda de prioridades para Educação Pública, com foco 

na Aprendizagem. Consed e Undime construir uma agenda com pontos mais sensíveis 

para as redes estaduais e municipais no tocante à oferta de educação básica pública de 

qualidade, apresentar formalmente ao MEC as pautas e demandas considerando como de 

máxima relevância e urgência. 

Data: 25 e 26 de abril de 2019 

Local: Salvador/Bahia 

Participante: Patrícia Lueders (DME de Blumenau e Presidente Undime/SC) 

 

Pauta do Encontro: Agenda da Aprendizagem construído em Regime de Colaboração 
entre Consed/Undime. 

 

Encaminhamentos: 

 Foi apresentado ao Janio Carlos Endo Macedo  Secretário de Educação Básica SEB 
e MEC e ao Carlos Nadalin secretário de Alfabetização do MEC a importância deste 
órgão ouvir o Consed e Undime, foram muitos sensíveis  e deixaram claro que 
querem fazer parte deste triângulo Consed, Undime e Mec. “Onde não haverá 
necessidade de encaminhar documentos ao MEC, pois estes já podem ser 
construídos juntos”, Janio ressalta. Após foi apresentado a Agenda de 
Aprendizagem. 
 

  Realizar reuniões conjuntas Consed e Undime, iniciando já dias 29 e 30 de abril, 
cada representante por região do Consed e Undime estarão no Mec apresentado a 
preocupação com o novo FUNDEB e demais demandas. Será o primeiro encontro 
de muitos que irão acontecer. Undime defenderá o que presidente Aléssio já 
apresentou. O Sul estará representado pela presidente do Paraná, professora Marli. 
 

 Importante que todos realizarem a leitura da Agenda da Aprendizagem, está 
disponível no site da Undime, ali e possível observar tudo que será encaminhado. 
 

 Foi deliberado ainda, a organização do Fórum Nacional, que ainda não esta com a 
sua verba garantida, onde todos os dirigentes do pais poderão dar sugestões sobre 
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o que querem ouvir no Fórum, Luana encaminhará a todos um formulário para 
preencher.  
 

 Por fim, os dois dias forma muito produtivos, muitas discussões, pois este regime de 
colaboração entre Consed e Undime ira refletir em um fortalecimento na busca de 
uma educação pública de qualidade. 

 

 


