
 

BOLETIM INFORMATIVO Nº 03 – IV CONAE/SC 

05/10/2021 

 

O Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina está coordenando o processo de 
organização das etapas Municipais e/ou Intermunicipais, Regionais e Estadual da IV CONAE 
2021-2022.  

Agora que as Conferências Municipais já estão acontecendo em todo território catarinense, 
queremos parabenizar os Municípios e comunidade educacional pelo estudo de seus Planos 
Municipais. Isso é que é garantia de educação de qualidade e com equidade. 

E como estão os preparativos para as Conferências ou Assembleias Regionais? Novembro 
está próximo e temos certeza de que ninguém quer deixar para organizar na última hora. 
Para ajudá-los, esse Boletim traz os principais pontos para o seu check list. Vamos lá?! 

1. Constituir a Comissão Regional, com no mínimo 5 representantes; 

2.  Elaborar Regimento da CONAE Regional, com base no Regimento da IV CONAE/SC 2021-
2022 e orientações deste documento;  

3. Constituir a Comissão Especial de Mobilização e Divulgação (CEMD) e a Comissão Especial 
de Monitoramento e Sistematização (CEMS), conforme Regimento da IV CONAE/SC 2021-
2022;  

4. Garantir a participação dos representantes dos setores sociais (LGBT, EJA, Pessoa Com 
Deficiência/Público da Educação Especial, Idoso, Quilombolas, Indígenas, Negros, Campo, 
Ciganos/Povos Itinerantes, Mulheres, Juventude) e dos segmentos da educação (Educação 
Básica, Ensino Superior e Educação Profissional e Tecnológica) na Conferência Regional;  

5. A partir do número de Delegados definidos pelo Regimento da IV CONAE/SC 2021-2022, a 
Comissão Organizadora Regional deverá observar a Circular nº 1, de 04 de outubro de 2021, 
COE-CONAE/SC, que estabelece o número de delegados que cada município poderá eleger e 
trazer para a etapa regional. Lembramos ser importante ter a listagem contendo Titulares e 
Suplentes, com dados mínimos com nome completo, contatos telefônicos/WhatsApp, 
representação;   

6. Tornar pública a CONAE Regional, informando seus objetivos e apresentando cronograma 
de realização;  

7. Disponibilizar formulário digital para inscrição dos delegados eleitos na Etapa Municipal 
e/ou Intermunicipal e demais participantes;   



 
8. Registrar na página oficial da IV CONAE/SC 2021-2022, aba CALENDÁRIO, o dia, mês e 
horário da Etapa Regional e qual aplicativo será utilizado;  

9. Definir aplicativo de videoconferência (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e outros) a 
ser utilizado para acesso à Conferência Regional que disponibilize:  

a. Salas virtuais para discussão dos três eixos da CONAE 2022 (Documento 
Referência com as contribuições da Etapa Municipal e/ou Intermunicipal e outras 
salas virtuais para discussão dos sub-eixos (caso conste a opção em Regimento a 
realização das plenárias de sub-eixos); 

b. Sala virtual para votação das emendas a serem inseridas no Documento 
Referência, obedecendo os critérios estabelecidos no Regimento Interno da 
CONAE 2022 

c.  Registro dos inscritos nas salas virtuais (lista de presença em formulário virtual), 

para validação de sua participação;  

d. Registro dos destaques feitos ao Documento Referência nas plenárias de eixo nas 

salas virtuais (chat);  

e. Registro de votação das emendas ao Documento Referência nas salas virtuais de 

plenárias de eixo e plenária final;  

10. Encaminhar para a Comissão Organizadora Estadual: 

Ø Documento Referência aprovado em plenária final; 

Ø Relação dos delegados eleitos e homologados na Etapa Regional; 

Ø Relatório contendo todas as emendas apresentadas em cada eixo para o e-mail 

conaesc@sed.sc.gov.br. 

 

IMPORTANTE TAMBÉM “LEMBRAR” da Organização no momento da realização da 
Conferência que deve ser de forma dinâmica, com metodologia específica, plenárias das 
discussões dos eixos e sub-eixos e possíveis Moções.  

1) Plenárias de Eixo  

a. Composição de Mesa: no mínimo 3 pessoas – coordenador de plenária, relator 
da plenária, suporte técnico;  

b. Abertura dos trabalhos com palestra sobre o Eixo;  

c. Apresentação e aprovação da metodologia dos trabalhos;  

d. Apresentação e votação das emendas ao Documento Referência, a cada 
parágrafo que tiver proposição e alteração; e,  



 
e. Encerramento da Plenária de Eixo quando esgotado o debate e emendas 

devidamente registradas no Sistema de Relatoria disponibilizado pela COE – 
CONAE/SC 2021-2022.  

  

2) Eleição dos Delegados  

a. Delegados são todos aqueles que representarem segmentos da educação e 

setores sociais, eleitos e homologados na Conferência Municipal e/ou 

Intermunicipal.  

b. A partir da identificação dos representantes faz-se a divisão destes por salas 

virtuais distintas, a saber:   

• Educação Básica  

• Educação Superior  

• Educação Profissional e Tecnológica  

• Diversidade (LGBT, EJA, Pessoa Com Deficiência/Público da Educação  

Especial, Idoso, Quilombolas, Indígenas, Negros, Campo, Ciganos/Povos 

Itinerantes, Mulheres, Juventude).  

c. Votação Virtual entre os pares, de acordo com Regimento da Etapa Regional;  

d. Registro no Sistema CONAE/SC 2021-2022, dentro do prazo estabelecido em 

Regimento.  

  

3) Plenária Final  

a. Continuidade dos trabalhos em sala única virtual;  

b. Registro de presença dos participantes, considerando que tenham 

frequentado os momentos anteriores;  

c. Leitura das emendas e votação, conforme Regimento IV CONAE/SC 2021-

2022;  

d. Homologação dos Delegados, por segmento e setor; e,  

e. Registro dos delegados eleitos no Sistema IV CONAE/SC 2021-2022 e envio 

à Comissão Organizadora Estadual.  

  



 
E se vocês optaram em fazer por Assembleia, registrando essa preferência no Regimento, 
vale ressaltar que a organização deve obrigatoriamente seguir as seguintes prerrogativas: 

1. A promoção de assembleias remotas para, com a participação dos delegados eleitos na 
Etapa Municipal e/ou Intermunicipal, votarem nas propostas apresentadas ao Documento 
Referência;  

2. Eleição dos delegados que representarão as regiões na Conferência Estadual, conforme 
Quadro nº 1, do Art. 14, do Regimento da IV CONAE/SC 2021-2022 e Circular nº 01, 04 
/10/2021, assim como encaminhar o resultado à Comissão Organizadora Estadual; e  

3. Encaminhar o Documento Referência com as emendas aprovadas na Assembleia para a 
Comissão Organizadora Estadual.  

QUERO PARTICIPAR, MAS NÃO SEI COMO?  

A Comissão Organizadora Regional já pensou nisso, afinal leu as Orientações do FEE e 
organizou as inscrições com base no que lá foi definido.  

 

a. As inscrições para participar da Conferência Regional ou Assembleia 

deverão ser feitas em formulário próprio, modelo disponível no site 

https://abre.ai/conaesc. Caberá a Comissão Organizadora tornar público 

local das inscrições.  

b. O credenciamento dos participantes deverá ocorrer no início da 

Conferência ou Assembleia.  

c. Devem ser fornecidos aos participantes materiais que contribuam para sua 

efetiva participação, Regimento, Documento Referência. Esses documentos 

e outros complementares estão disponíveis na página 

https://abre.ai/conaesc.  

d. Deverá ser constituído também banco de dados contendo a inscrição 

prévia e o credenciamento dos participantes.  

e. Ao término da Etapa Regional, a Comissão Organizadora enviará a 

totalização dos participantes por segmento educacional e setores sociais à 

COE-CONAE/SC 2021-2022, em formulário disponível na página 

https://abre.ai/conaesc.  

 



 
Essas e outras orientações encontram-se disponíveis na página da IV CONAE/SC 2021-2022, 
https://abre.ai/conaesc. Consultem e compartilhem!!  

Os Boletins Informativos da IV CONAE/SC 2021-2022 serão divulgados nos sites das 
entidades que compõem o Fórum Estadual de Educação/SC, tendo como objetivo, orientar 
sobre as Etapas Municipais e/ou Intermunicipais, Regionais e a Etapa Estadual, bem como na 
página https://abre.ai/conaesc.  

 Para outras informações, entre em contato conosco: conaesc@sed.sc.gov.br  

 

Bom Trabalho! 

 

Fórum Estadual de Educação (FEE/SC) 
Comissão Organizadora Estadual IV CONAE/SC 2021-2022 


