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I - O que é CONAE 

• Movimento de mobilização da sociedade 

para articular a educação nacional. É um 

espaço de debate, proposição e 

acompanhamento da política educacional 

brasileira. 

• Inclui questões fundamentais relativas a 

todos os níveis e modalidades da educação 

escolar. 



II- Fórum Estadual de Educação – FEE 

 

• Orientar e dar suporte aos municípios para a 

realização dos debates e sistematização das 

propostas nas Conferências Municipais e 

Intermunicipais de Educação. 

• Coordenador do FEE: Secretário de Estado 

da Educação Flávio Arns. 

  



III- Fóruns Municipais de Educação e as 

Comissões Organizadoras 

• Segue a mesma organização do Fórum 

Nacional de Educação (FNE) e do FEE. 

• Caso o município não consiga constituir o 

Fórum a tempo para que este órgão planeje 

e realize a Conferência Municipal, pode ser 

feita a Comissão Organizadora Local ou 

Intermunicipal com as representações 

indicadas. 

  

 



IV - Quem integra a CONAE 

• Segmentos: estudantes, professores, pais, 

gestores dos âmbitos públicos e privados, 

membros dos conselhos de educação. 

• Setores: entidades da sociedade civil 

(gênero, LGBT, negros, indígena, pessoas 

com deficiência), instituições de pesquisa em 

educação, movimento sindical, instituições 

religiosas, empresários, entidades patronais, 

sistema S, entidades parlamentares e órgãos 

de fiscalização e controle. 

 



V-Quem são os representantes obrigatórios 

dos Fóruns e/ou Comissões que 

organizarão a CONAE Local: 

• Representantes dos gestores da educação; 

• Representantes dos trabalhadores em 

educação; 

• Representante dos estudantes; 

• Representante de pais. 

 

  



VI- Conferências 

• Conferências Municipais e/ou 

Intermunicipais: 1ª etapa do trabalho da 

CONAE, envolve os representantes dos 

segmentos e setores do município ou da 

região. Se municipal, somente os 

moradores do município e, se 

intermunicipal, os representantes da região. 

Estudos dos eixos da CONAE. 

 

 



• Conferência Estadual: 2ª etapa do trabalho, 

momento de debates que envolve os 

delegados que representam os setores ou 

segmentos municipal ou intermunicipal que 

tenham obrigatoriamente participado da 1ª 

etapa. Estudo do documento referência das 

propostas debatidas e aprovadas nas 

etapas municipais ou intermunicipais. 

 

 



• CONAE 2014: finalizadora de todo o 

processo de mobilização e debate. 

Política de Estado institucionalizadas nos 

âmbitos municipal, estadual e federal. 

A participação nas etapas anteriores credencia 

a pessoa para ser delegado, mas a eleição 

acontecerá por critérios a serem definidos. 

 

 

 

 



• Conferências Livres: momentos de estudo 

dos eixos ou organizar segmentos ou 

setores, pode ser realizada em qualquer 

momento, presencial ou virtual. Não 

possuem caráter deliberativo nem 

credenciam delegados. 

 

 

 



VII- Etapas de trabalho 

• Divulgação da proposta de trabalho da 

CONAE para os municípios. 

• Organização da equipe de trabalho: 

Comissões Organizadoras Municipais ou 

Intermunicipais. 

• Envio dos formulários (visualizar) 

• Elaboração do Regimento e/ou Documentos 

Orientadores à luz do Regimento Estadual 



• Convocação para as Conferências 

Municipais ou Intermunicipais que deverá 

ser realizada em junho de 2013. 

• Protocolado para as Conferências: 

aprovação do Regimento, palestra, grupos 

de trabalho, plenária 



VIII- Apoio Financeiro 

• Para a realização das etapas municipais e 

intermunicipais da CONAE o Ministério da 

Educação incluiu recursos nos orçamentos das 

Universidades - no Paraná UFPR. 

• Formulário "Levantamento de dados preliminares 

para distribuição de recursos federais no apoio a 

realização da etapa municipal/intermunicipal da 

CONAE 2014", enviado e devolvido à SEED, 

será o referencial para apoio financeiro 2014. 

  

 



EIXOS DA CONAE 
I – Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, 

organização e regulação; 

II – Educação e diversidade: justiça social; inclusão e direitos humanos; 

III – Educação, trabalho e desenvolvimento sustentável: cultura, ciência, 

tecnologia, saúde e meio ambiente; 

IV – Qualidade da Educação: democratização do acesso, permanência, 

avaliação, condições de participação e aprendizagem; 

V – Gestão democrática, participação popular e controle social; 

VI – Valorização dos profissionais da educação: formação, remuneração, 

carreira e condições de trabalho; 

VII – Financiamento da educação, gestão, transparência, controle social dos 

recursos. 



• CRONOGRAMA 

 

DATAS EVENTO 

20 de março 
 
 

Web Conferência- Apresentação e envio dos materiais para os NRE 

21/03  a  07/04 
 
  

Mobilização junto aos municípios para a preparação das CONAES 
Intermunicipais/municipais 

08 de abril 
 
 

Envio dos formulários 

Maio de 2013 
 
 

2ª Web para estruturação das conferências e capacitação no sistema de 
registro on line 

Maio e junho 
 
 
 
 

Conferências municipais/intermunicipais 



 

 

 

CONTATO SEED: 
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