
 

 

 

Ata Reunião Diretoria Executiva 

Florianópolis, 22 de abril de 2019 
 
 
 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2019, na sala de colegiado, localizada na Associação da 

Granfpolis, em Florianópolis/SC, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva e Conselho Nacional 

de representantes da Undime/SC, tendo como itens da pauta: Discutir sobre as potencialidades e 

fragilidades da Undime/SC, Definir calendário de reuniões da Diretoria; Edital para assessorial via 

aplicativo whattsapp (aplicativo que permite a troca de mensagens e áudios); Reuniões e participações 

em eventos; Avaliação e prestação de contas do 17º Fórum Ordinário da Undime/SC, realizado no 

período de 2 a 4 de abril de 2019, em Joinville/SC e deliberações Gestão/Plano de ação 2019-2021. A 

reunião foi iniciada às 9h pela presidente da Undime/SC, Patrícia Lueders, Dirigente Municipal de 

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

todos. Solicitou que fizessem uma apresentação informando o nome, município e qual cargo ocupam 

na Undime, logo em seguida leu a pauta da reunião e perguntou se alguém gostaria de acrescentar 

mais item, o Dirigente Municipal de Educação de Pomerode, Jorge Luiz Bueger, solicitou acrescentar 

sobre o Seminário de Construção do Currículo do Território Catarinense, o pedido foi aceito e 

acrescentado à pauta. Luana Costa de Córdova, secretária executiva fez uma apresentação sobre a 

realidade de Santa Catarina em relação a população em cada município, censo 2018 e associados à 

Undime/SC. Em relação a população verificou-se que 57% dos municípios são de porte pequeno, 

chegando até 9.999 mil habitantes, 25% até 24.999 habitantes, 8% até 49.999 habitantes e e 8% de 

50.000 a 500.000 mil habitantes. Em relação ao Censo, a rede municipal possui 3.854 escolas, 

professores da Educação Infantil 26.458 e do Ensino Fundamental 74.067, já as matrículas são: 

CRECHE: 301.227, PRÉ ESCOLA: 156.904, ANOS INICIAIS: 286.610, ANOS FINAIS: 163.548, 

ENSINO MÉDIO: 669, EJA: 14.828 e EDUCAÇÃO ESPECIAL: 18.222. Em relação aos associados da 

Undime, até a data da reunião estava com 185 associados, por fim, apresentou a missão e os 

princípios da Undime. A presidente Patrícia Luerdes, apresentou o valor que a Undime possui em 

conta e explicou que o detalhamento do financeiro, será feito em outra reunião, pois a Secretária de 

Finanças e Dirigente Municipal de Joinville, Sônia Regina V. Fachini não pode estar presente. Mas 

adiantou que esta gestão será transparente e que temos uma dívida para pagar à Undime Nacional, 

referente ao repasse de 20% das anuidades de 2018. Sobre as potencialidades e fragilidades da 

Undime/SC, todos concordaram em voltar com as reuniões regionais e que em todas as reuniões 

tenham palestrantes técnicos, sem cobrança na participação dos municípios e que os assuntos sejam 

sugeridos de acordo com cada regional. A Dirigente Municipal de Garopaba, Maria Nadir Araújo 



 

Souza, sugeriu que a cada reunião regional, seja apresentado a Undime, o que é, como funciona... 

pois acontece troca de Dirigentes constantemente. Referente ao calendário de reuniões foi definido 

reunião da diretoria a cada 45 dias, o Dirigente Municipal de São Lourenço do Oeste não pode estar 

presente na reunião, mas enviou suas contribuições por mensagem e referente as reuniões, sugeriu 

“elaborar o calendário de reuniões a partir da quarta-feira, pois há muitos passageiros/deputados indo 

para Floripa nas segundas e terças”; os presentes preferem que as reuniões sejam segunda ou sexta, 

pois assim não ficam muito tempo longe da secretaria, desta forma chegou ao consenso se intercalar 

uma vez na segunda e outra na sexta, desta forma comtempla a todos. Ainda sobre as potencialidades 

e fragilidades da Undime/SC, a Dirigente de Araquari, Rose Cléia Farias Vigolo, frisou que a Undime 

precisa ter alguns posicionamentos, pois quando participa de uma reunião ela não pode dar o seu 

posicionamento pessoal, mas sim o da instituição. Para continuar com a aproximação entre 

instituições, ficou definido que a Undime irá marcar uma reunião com Tribunal de contas e Ministério 

Público para dialogar sobre o monitoramentos dos Planos Municipais de Educação, especificamente 

nas metas 1 e 18 e referente ao Ofício circular TC/GAP/n 006/2019, enviado pelo TCE aos prefeitos, 

no qual “Orienta os chefes dos Poderes Executivos e Legislativos municipais catarinenses acerca da 

necessidade da adequação pedagógica e curricular da Educação Infantil frente à disposições contidas 

na BNCC, obrigatório em 2020”, a Undime irá esclarecer que o Currículo da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental do Território Catarinense, está sendo finalizado e que em junho estará em todos 

os municípios catarinenses para uso e atualização dos PPPs, este currículo já está em consonância 

com a Base Nacional Comum Curricular. Próxima pauta: Edital para assessoria via aplicativo 

whattsapp, dirigentes se manifestaram e todos preferem que seja contratação direta, o nome do ex 

Dirigente Plauto Mendes, foi citado, eu Luana, fiquei com a responsabilidade de entrar em contato e 

fazer o convite, apresentando os critérios para tal assessoria: o senhor Plauto, será responsável pelas 

suas respostas, sempre informando é preciso validar com o jurídico de cada secretaria, respeitando 

cada legislação. Quanto à remuneração, o senhor Plauto irá fazer a proposta. Reuniões e 

participação em eventos: Todas reuniões e eventos, quem estiver representando a Undime/SC, 

deverá encaminhar para Luana Costa de Córdova (secretária executiva), em até 48 horas após o 

evento, o registro com os encaminhamentos da reunião, desta forma todos ficam sabem sobre as 

discussões. Representações em Comissões: Luana Costa de Córdova apresentou as 

representações, começando pelo programa ProBNCC, explicou como se deu a escolha dos 

representantes, informando que as indicações foram feitas de acordo com um pedido da presidência 

no grupo da diretoria executiva. Todos concordaram em manter os nomes. No Conviva Educação, 

Luana Costa de Córdova; como coordenadora e Cleci Lorenzon como articuladora. Cleci e Luana 

foram indicadas em 2015 pela presidência, desde então estão a frente do programa, Cleci atuava 

como ACT na secretaria de Chapecó, por esse motivo tinha uma sala na secretaria, hoje não é mais 

ACT e está somente com a articulação do Conviva Educação, representando a Undime/SC. De acordo 

com a situação atual, Cleci não trabalha mais na Secretaria Municipal de Chapecó, sendo que foi 



 

permitido, ela ir até a secretaria quando precisa imprimir ou scanear um documento. Como o trabalho 

de articulação do Conviva Educação pode ser feito de qualquer espaço, a diretoria achou melhor ela 

continuar trabalhando de casa e assessorando os 295 municípios quanto ao Conviva Educação, caso 

precisa imprimir ou scanear algum documento, eu Luana, irei conversar com a Associação AMOSC, 

para verificar se é possível ela utilizar o espaço da Associação, quando necessitar. Referente as 

representações ficou assim definido: Fórum Estadual de Educação: Titular: Zilma Mônica Ansão 

Benevenutti (DME de Gaspar) e suplente: Lilian Sandiem Boeing ( DME de São José); Comissão 

FUNDEB: Titular: Rose Cléia Farias Vigolo (DME de Araquari) e suplente: Maria Nadir Araújo Souza 

(DME de Garopaba); GT Avaliação Externa de Aprendizagem para o Território Catarinense: 

Titular: Sônia Regina Victorino Fachini (DME de Joinville) e Titular: Cristiano Rodolfo Tironi ( DME de 

Massaranduba); GT Calendário Escolar: Titular: Estela Maris B. Machado ( DME de Mafra) e Titular: 

Maria Nadir Araújo Souza (DME de Garopaba); GT Transporte Escolar: Titular: Mário Fernandes 

(DME de Águas Mornas) e suplente: Estela Maris B. Machado ( DME de Mafra); GT Criação do CAC 

– Custo Aluno Catarinense para estado de Santa Catarina: Titular: Maurício da Silva (DME de 

Tubarão) e Titular: Josete Maria de Lemos Estrowispy (DME de Caçador); Programa Mais 

Alfabetização: Bruna Carvalho Madeira (Undime/SC); Olimpíada de Língua Portuguesa: Luana 

Costa de Córdova (Undime/SC); PARFOR: Titular: Kátia Bichels ( DME de Biguaçu) e suplente: Maria 

Nadir Araújo Souza (DME de Garopaba); Prêmio Professores do Brasil: Luana Costa de Córdova; 

Representantes UNDIME no colegiado da Fecam: Lilian Sandiem Boeing ( DME de São José) e 

Estela Maris B. Machado ( DME de Mafra); Programa Educação Conectada: Coordenadores: Raquel 

Regina Z. V. Schoninger (Florianópolis) e Leandro Lebkuchen (Joinville), ambos na coordenação até 

renovação do programa, quanto a representação no Conselho Estadual de Educação, de acordo 

com o regimento do CEE a nomeação é para o período de 4 anos, por esse motivo, o senhor Roque 

Antônio Mattei, continua na representação até o fim do mandato no CEE; no programa Rede de 

Assistência aos Planos Municipais de Educação e Planos de Carreira, haverá mudanças nos 

avaliadores, a diretoria irá aguardar solicitação do MEC. Avaliação e prestação e contas do 17º 

Fórum Ordinário da Undime/SC, Luana Costa de Córdova apresentou a prestação de contas no qual 

se teve um saldo positivo para Undime/SC. Foi esclarecido sobre as despesas gastas com fórum, 

desde lembrança aos participantes, pastas, crachás; a diretoria concordou em continuar com tudo que 

a Undime proporciona aos participantes, foi definido que precisa ter mais investimento com 

palestrantes, coffe break no período da manhã e tarde, ser dois dias de fórum; ter assuntos 

pedagógicos e de gestão. Deliberações Gestão/Plano de ação 2019 – 2021, a Undime/SC firmou 

parcerias com dois eventos de educação, o Bett Educar que será no período de 14 a 17 de maio de 

2019, em São Paulo/SP e o Congresso Educação para TransformAÇÃO que será no período de 23 a 

25 de julho de 2019, em Gramado/RS, no qual tem cortesias para participação, foi disponibilizado 

essas cortesias para a diretoria executiva. A palestrante de Neurociência, Ana Lucia Campos, fez uma 

proposta à Undime/SC, para realizar um Congresso sobre Neurociência e Educação Infantil em 



 

parceria, no qual a Undime/SC fica responsável pelos custos do evento e metade do pró labore dos 

palestrantes, que são Internacionais, para realizar este evento precisaria ser no período de 18 e 19 de 

Julho de 2019. A diretoria achou interessante a proposta, mas foi definido que não seria realizado 

neste ano, visto que para organizar um evento deste tamanho precisaria de tempo, então será feito a 

proposta para trazer esses palestrantes no próximo Fórum Extraordinário da Undime/SC, previsto para 

o ano de 2020. Para o período de outubro ou novembro de 2019, a Undime/SC realizará o 4º 

Seminário de Educação da Undime/SC, no qual a pauta irá abordar assuntos pedagógicos. Seminário 

para Construção do Currículo da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território 

Catarinense: Os participantes gostaram de como foi o seminário e informou que os participantes do 

seminário estão entendendo que irão retornar nos dois próximos seminários de formação para o novo 

currículo, Luana esclareceu que a proposta é essa, mas que o comitê irá discutir sobre como será as 

formações, pois visto que no edital de seleção, era para os participantes atuarem como multiplicadores 

para construção do currículo e não como formadores. A proposta é que tenha pessoas indicadas por 

cada secretário municipal para atuar como formador neste processo agregando aos multiplicadores 

selecionados pelo edital. No dia 7 de maio de 2019, irá acontecer a reunião com o Comitê executiva 

de mobilização da BNCC, nesta reunião será definido como acontecerá as formações e quem serão os 

formadores, logo definido será divulgado para todos. Ao encerrar os assuntos da pauta a presidente 

perguntou aos presentes se tinham algo mais para ser discutido nesta reunião, como não houve 

manifestação dos presentes deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo para tratar, a 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião ordinária, sendo lavrada a 

presente ata por mim, Luana Costa de Córdova da Rocha, Secretária Executivo da Undime/SC, que, 

submetida aos presentes e achada conforme, será assinada por todos. Florianópolis, aos vinte e nove  

dias do mês de abril de dois mil e dezenove. 

 

Luana Costa de Córdova da Rocha 

Secretária Executiva Undime/SC 

Patrícia Lueders 
DME de Blumenau 

Presidente Undime/SC 

Estela Bergamini Machado 
DME de Mafra  

Secretária de Coordenação Técnica 

Neuri Comin 
DME de Concórdia 

Suplente Secretaria de Coordenação Técnica 

Maria Nadir Araújo Souza 
DME de Garopaba 

Suplente Secretaria de Articulação Técnica 

Roseli Maria de Lucca Pizzolo 
DME de Criciúma 

Secretária de Assuntos Jurídicos 

Rose Cléia Farias Vigolo 
DME de Araquari 

Conselho Nacional de Representantes 

Lilian Sandin Boeing 
DME de São José 

Conselho Nacional de Representantes 

Jorge Luiz Buerguer 
DME de Pomerode 

Suplente Conselho Nacional de Representantes 

Josete Maria de Lemos Estrowispy 
DME de Caçador 

Suplente Conselho Nacional de Representantes 


