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Ata Reunião Diretoria Executiva 
 
 
 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2018, na sala de reunião, localizada na 

Secretaria Municipal de Educação, em Joinville/SC, reuniram-se os membros da Mesa 

Diretora da Undime/SC e Conselho Nacional de Representantes, tendo como itens da pauta: 

Definir data e local do Fórum Estadual da Undime/SC 2018; Apresentar os valores ajustados 

da Anuidade 2018; Apresentar representantes de programas coordenados pela Undime/SC; 

definir Grupo de Trabalho – Regime de Colaboração; CONAE 2018; BNCC; Calendário 

reuniões diretoria; Livro 30 anos Undime/SC e Representação Tribunal de Contas. A reunião 

foi iniciada às 14h pelo presidente da Undime/SC, Roque Antônio Mattei, Dirigente Municipal 

de Educação de Joinville/SC, que deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a 

partipação de todos. O presidente apresentou o Sr. Alexssandro Fossile como a pessoa 

responsável para implantar a Escola Undime em SC, o mesmo apresentou um questionário 

prévio à ser enviado aos municípios, para apontamento de possíveis temas, a serem  

abordados em seminários, cursos e congressos, com base nisso a dirigente municipal de 

educação de Blumenau, Patrícia Lueders, levantou sobre a questão da pesquisa já realizada 

em 2017/2 pela Undime/SC, no qua os dirigentes municipais de educação já haviam 

demonstrado os temas de interesse. Ainda, os presentes questionaram até que ponto é viável 

a implantação da escola, sendo que a maioria dos municípios não possuem recurso para 

arcar com a anuidade e investir em cursos. A dirigentes municipais de educação de Araquari 

e Pomerode, Rose Cléia Vigolo e Neuzi Schotten, fizeram observação que o Ministério da 

Educação já está com o Programa GEM – Gestão para Educação Municipal, previsto para 

início dia 12/03/2018, gratuito, em andamento no mesmo formato para o mesmo público com 

possibilidade de mestrado. A dirigente Neuzi Schotten manifestou que a Undime/SC precisa 

apresentar temas que são essências para a gestão dos municípios, pois muitos assumem os 

cargos e não sabem o que precisam dar conta na gestão, seguir por exemplo a Agenda dos 

100 primeiros dias. Na sequência foi abordado sobre a data e local para o Fórum Estadual da 

Undime/SC, ficou definido que a data será 23 a 25 de maio de 2018, tendo em vista que no 

mês de abril já possui muitos eventos de educação no estado, envolvendo o mesmo público. 

Então o maio foi o mês sugerido atendendo a necessidade e para que a equipe da 

Undime/SC tenha tempo hábil para execução do evento. Sobre o local a secretária executiva, 

Luana Costa de Córdova apresentou os valores orçados, em Florianópolis foi feito orçamento 

no espaço Oceania Park Convetion, localizado no bairro Ingleses, valor de R$ 15.000,00 
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(quinze mil) para o aluguel do espaço completo, com estacionamento gratuito aos 

participantes, limpeza antes durante e depois, vantagem que dentro do complexo possui o 

hotel do Oceania. Em Joinville o orçamento foi feito no Centro de Eventos Expoville, valor R$ 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para o aluguel de um auditório com 500 

lugares, 4 salas para oficina e uma área para exposição de empresas educacionais, o 

estacionamento é pago pelo participantes, de cortesia foi oferecida 20 vagas, limpeza inclusa 

antes, durante e depois. O presidente Roque ofereceu para verificar o Teatro de Joinville no 

qual consegue de forma gratuita, ficou acordado que se o espaço for gratuito o Fórum 

Estadual da Undime/SC será feito em Joinville, porém se houver custo, será realizado em 

Florianópolis no Oceania Park Convetion. Até o início de março teremos a resposta sobre o 

local do Fórum. A próxima pauta foi apresentar para a Diretoria sobre os valores da anuidade 

2018 corrigidos pelo INPC acumulado (2016 até 2016), a correção foi aprovada pelo 

Conselho Nacional de Representantes reunidos em Brasília. Na sequência a secretária 

executiva apresentou planilha com os programas e seus representantes pela Undime/SC, 

após diversas manifestações e esclarecimentos ficou acordado que para continuar 

representando a Undime/SC nos programas, precisar ser da rede municipal e sempre 

consultado a secretaria de Educação no qual o representante é servidor, para continuidade ou 

não no programa. O encaminhamento foi entrar em contato com quem não está mais na rede 

municipal, agradecer a participação e o trabalho prestado, informar sobre a decisão da 

diretoria executiva. Após a comunicação aos representantes, a Undime/SC solicitará aos 

dirigentes municipais de educação a indicação para os cargos vagos. A Undime/SC recebeu 

solicitação do Tribunal de contas para indicação de dois representantes para as discussões 

entre Undime/SC e TCU, além do presidente a Undime/SC indicou os dirigentes municipais 

de educação, Cristiano Rodolfo Tironi (DME de Massaranduba) e Rose Cléia Vigolo (DME de 

Araquari). Dando continuidade nas representações, a secretaria estadual de educação está 

criando grupo de trabalho em regime de colaboração, após serem feitos os esclarecimentos, 

ficou acordado que os representantes do grupo de trabalho, serão nossos representantes que 

já coordenam os programas, assim definidos: Monitoramento dos Planos Municipais de 

Educação, os coordenadores da Undime/SC; CONAE 2018, Rose Cléia Vigolo (DME de 

Araquari); Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação, Neuzi Schotten 

(DME de Pomerode); Plano de Ofertas Educacionais; Patrícia Lueders (DME de Pomerode) e 

Roseli Maria de Lucca ízzolo ( DME de Criciúma); Implementação da BNCC, Sônia Fachini ( 

Coordenadora Undime/SC); Programa Transporte Escolar, Mário Fernandes ( DME de Águas 

Mornas); Programa Mais Educação e Mais Alfabetização; Luana Costa de Córdova ( 

Coordenadora Undime/SC) e Calendário Escolar ( DME de Pomerode), a secretária executiva 

irá preparar o ofício à SED com as indicações. Próximo item da pauta, implementação da 
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Base Nacional Comum Curricular, foi explicado sobre a urgência de indicações para bolsistas 

que irão compor o grupo de trabalho da BNCC, o MEC deu um prazo muito curto para as 

indicações, mesmo assim a Undime/SC encaminhou solicitações a todos os membros da 

diretoria executiva e conselho nacional de representantes. Apenas os municípios Blumenau e 

Joinville indicaram. Além dos bolsistas a Undime/SC precisou indicar 4 (quatro) 

representantes para compor a comissão executiva de mobilização para Implementação da 

Base Nacional Comum Curricular, Portaria nº 529/2018 assinada pelo Presidente Roque 

Antônio Mattei e o Secretário de Estado da Educação , Eduardo Deschamps. Os presentes 

manifestaram interesse em compor a comissão, sendo: Roseli Maria de Lucca Pizzolo (DME 

de Criciúma); Patrícia Lueders (DME de Blumenau); Rose Cléia Vigolo (DME de Araquari) e 

Neuzi Schotten (DME de Pomerode). Referente ao calendário de reuniões da diretoria 

executiva será enviado por e-mail para aprovação dos dirigentes. Sobre a CONAE, a dirigente 

Rose Cleía Vigolo, representante no Fórum Estadual de Educação, informou que na última 

reunião que participou o Fórum separou dois grupos um para mobilização e outro de 

sistematização, a Undime/SC foi incluída no grupo de mobilização. Após discussões e 

esclarecimentos, a Undime/SC defende que os municípios possam fazer conferências 

municipais e/ou intermunicipais, de acordo com a portaria presidencial e seguindo a 

legislação de cada plano municipal de educação. Com relação ao livro 30 anos Undime/SC, a 

assessora de comunicação, Bruna Carvalho Madeira, apresentou uma prévia da 

diagramação, duas sugestões de títulos e fez um panorama de como se deu o processo de 

construção do material. Na ocasião pediu-se que fosse feito os apontamentos para melhoria 

do material, então os presentes sugeriram que o arquivo em pdf fosse enviado, por e-mail, 

para apreciação da diretoria e que a mesma retornará com as considerações, inclusive com a 

sugestão do título, que será encaminhada para votação da diretoria. Após esse processo, o 

arquivo será finalizado para impressão. Em seguida, findando a pauta do dia, passou-se aos 

avisos e informes gerais, de modo que, nada mais havendo a ser tratado, o presidente 

agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião de diretoria executiva e eu, 

Luana Costa de Córdova, secretária executiva, registrei a presente ata que, aprovada, vai 

assinada por mim e pelo Presidente Roque Antônio Mattei, Dirigente Municipal de Educação 

de Joinville/SC e anexada a relação de todos os presentes na referida reunião. Joinville/SC, 

22 de fevereiro de 2018. 
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