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REGISTRO EVENTOS 

 

Evento: 1 - 1º Encontro Internacional Sobre Avaliação Formativa e Digital 

              2 -  Reunião com representantes do MEC 

              3 - 10º Reunião do Colegiado Ampliada da Undime 

Objetivo: 1- Conhecer mais sobre novos processo e formas de aferir a aprendizagem, 

acompanhar as políticas de educação e saber sobre estratégias e instrumentos de 

avaliação mais criativos, e em diferentes suportes. 

2- Dialogar com o MEC – Secretário de educação Básica; Jânio Carlos Endo Macedo  e 

Secretário de Alfabetização; Carlos Francisco de Paula Nadalim 

3- Apresentação, discutir e deliberar as pendências da Undime Nacional 

Data: 1 a 3 de Julho de 2019 

Local: CAEd/UFJF – Juiz de Fora/MG 

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

 

Pauta do Encontro:   

1- Do papel para o digital, do presente para o futuro, experiências e vivências 

internacionais; 

2- Apresentação do planejamento (possível) do MEC 

3- Aquisições da Undime Nacional 

Apresentação dos GTs que representam a Undime nas discussões nacionais. Algumas 

definições do Fórum Nacional 
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Encaminhamentos:  

1º Encontro Internacional Sobre Avaliação Formativa e Digital 

 
- Destaque na importância das Universidades se aproximarem da Educação Básica; 

- Reflexão sobre a quantidade do uso do papel para aquisição de avaliações digitais, sendo 

estas com os retornos mais rápidos para as famílias e diagnósticos próprio de cada rede; 

 - Consórcio Internacional com o CAED, possibilidades para avançar; 

 - Sair do mundo dos descritores para as habilidades da BNCC; 

 - CAED se colocou a disposição de todos os estados, para ampliar as suas avaliações 

internas; 

 

Reunião com representantes do MEC 

 
- Secretário Jânio apresentou o planejamento da Educação Básica 2019/2022, para 

analisarmos juntos com o CONSED, antes deste, ser apresentando para todos os 

profissionais da Educação. Segue os pontos apresentados e discutidos com todos os 

presidentes: 

 

 Projetos da Educação Básica; 

 Reestruturação do Proinfância/ Expansão das Matrículas e Finalização das obras 

paralisadas; 

 Implementação dos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil e Avaliação Piloto da 

Educação Infantil. (aqui destaquei a importância de se pensar na transição da criança/ 

casa/instituição da educação infantil, hoje nenhum documento garante esta transição), 

Secretário Jânio acatou e prometeu inserir; 

 Apresentação dos 3 ciclos sobre a implementação da BNCC; 

 Formular a Política para Correção de Fluxo Escolar (idade-série); 

 Rever o programa Mais Educação; 

 Revisitar as Avaliações externas (SAEB); 

 Apoio à implementação do novo Ensino Médio – Foco no Ensino Técnico e Profissional; 

 Apoio à revisão dos Currículos de Eja à BNCC e o novo Ensino Médio; 

 Forma Brasil – PROFESSOR, formação inicial dos professores; 
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- Secretário Carlos Nadalin apresentou o planejamento para a Política de Alfabetização. Após 

a apresentação, os membros do colegiado/Undime se posicionaram de maneira contraditória 

em muitos pontos. Foi solicitado ao secretário que respeitassem todo o percurso formativo e a 

história que educação brasileira já possui; 

 

- Como encaminhamento foi decidido que será feito um GT de estudo sobre a alfabetização 

antes de qualquer encaminhamento.  

 

10º Reunião do Colegiado Ampliada da Undime 

- Aquisição de um novo veículo para Undime Nacional; 

- Apresentação dos GTs, a região Sul está representada por Santa Catarina em quase 100% 

dos grupos; 

- O 17º Fórum nacional dos Dirigentes Municipais de Educação será realizado de 13 a 16 de 

agosto de 2019. Local: Mata de São João/ BA – Costa do Sauípe; 

- Primeira vez que os recursos do Fórum Nacional já foram repassados pelo FNDE com um 

prazo maior para organização e estão na conta da Undime Nacional; 

- A logomarca do 17º Fórum Nacional vencedora foi a Proposta 1 (anexo) 

- As inscrições iniciarão no valor de R$ 600,00, nas primeiras semanas e finalizando em R$ 

800,00. 

FOTOS:  
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