Programação
08h30min – Abertura dos trabalhos
08h45min às 10h – Análise de conjuntura para a CONAE 2018. Participação do Profº Luís
Fernandes Dourado
Contextualizou o cenário pós impeachment;
Mostrou os desafios que a educação vai enfrentar;
Enfatizou o papel das conferências, que devem ser entendidas como o epicentro dos embates
diversos;
Fez breve comentário sobre os Eixos para a CONAE 2018 e o Documento que foi escrito e ainda
não aprovaram, ficando para o Encontro dos dias 27 e 28 próximos;
Ao abrir para a plenária fazer perguntas, orientou-se que deveria ser: bloco único, falas curtas e
objetivas. Iniciou a fala a profa. Iracy que parabenizou o palestrante; ressaltou a importância da
Bahia pois foi aqui que nasceu a ideia dos Fóruns o que demonstra um estado educador e que
deve-se procurar a sua efetiva implementação; que a Bahia tem o apoio do governo. O prof.
Reginaldo questiona sobre em que consiste o SNE, qual a articulação com os governos Estadual
e municipais, se o plano é exequível pois não há dinheiro, se será refeito, qual o nosso papel e
como dar conta. Profa Anatércia se apresenta, saúda o profº e socializa a convocação que o CEE
recebeu para reunião cuja pauta não está clara mas acredita que será sobre a CONAE 2018; revela
que houve manifestação negativa e que suas posições foram hostilizadas. O palestrante concorda
com as colocações feitas, informa que o Documento-referência foi para discussão interna; destaca
o papel democrático do Fórum e que este recebe apoio do governo; afirma que é equivocado
rediscutir Planos para sua retificação; que é importante a sua efetiva implementação; destaca a
participação de cada ator e que cada ação deve ser realizada de modo articulado; por último,
agradece às pessoas presentes e se coloca à disposição do Fórum Estadual de Educação da Bahia.
Alguns participantes solicitaram o material apresentado e o Prof. Luís Dourado ficou de
converter em PDF e enviar.

10h10min – Apresentação e apreciação da pauta
O Coordenador inicia os trabalhos da Plenária, observado o quórum regimental.
Pauta apresentada, votada e aprovada.
Pauta

Avaliação e Preparação da CONAE 2018;
Coordenação e Vice-Coordenação estiveram presentes em reunião em Brasília. A
informação é que houve entraves e não conseguiram aprovar o Documento-Base.
Acontecerá novo encontro nos dias 27 e 28 de março e, provavelmente, sairá uma
definição. O documento que os membros do FEEBA receberam para leitura e apreciação
foi o que permitiram socializar.
Apreciação da organização e funcionamento do FEEBA 2017/2018;
Ao trazer a questão de recomposição do quadro, o Prof. Reginaldo mostra preocupação
com a logística e o financiamento para movimentação dos seus representantes. O Prof.
Danilo defendeu o pensamento de que não era o momento para excluir representação e
sim para agregar (Art. 15º). A situação é delicada, muitos não conseguem custear as
despesas para participar das reuniões, que deixasse para momentos definidores e
especiais, visto que, estas entidades desenvolvem seu trabalho e representam o FEEBA
em seus espaços. Com objetivo de dinamizar as reuniões, aprovaram a ideia de uma rede
colaborativa onde palestrantes tanto do próprio Fórum quanto convidados falem sobre
assuntos relevantes para aquele momento;
Funcionamento e recomposição das Comissões FEEBA;
Cada Comissão ficou assim composta pelas pessoas presentes (o que não impede que
outras representações sejam agregadas posteriormente):
Mobilização e Divulgação: UNCME, AECOFABA, AEEC, CUT, ABE, UEFS, SENAI,
SENAC, SINPRO, FBEI.
Monitoramento e Sistematização: UESB, CEE, ACB, LGBT, ASSUFBA, ANPAE,
SUPED, ANFOPE, GAB/SEC, ALBA.
Primeiro Encontro das Comissões de Trabalho, convocado pela Coordenação do FEEBA;
Descentralização da atuação da Coordenação (sentido de alternância).
(Regimento Interno, Cap. V, Sessão 1, art. 17º, parágrafo 1º);
Assegurado o exposto no referido Regimento.

Indicação da Comissão de Monitoramento do PEEBA conforme art. 4, Lei Estadual
13.559;
Indicaram seis componentes: Coordenação e Vice-Coordenação do FEEBA,
Coordenação e Vice-Coordenação de cada Comissão.
Proposição de GT sobre o Sistema Estadual de Ensino (art. 10, Lei Estadual 559);
A proposta é que cada Comissão pense sobre um GT para o SEE e apresente-a na próxima
reunião.
Informes:
Existência de um Observatório da Região Oeste que monitora os Planos Municipais
daquele Território de Identidade (Barreiras) e trazê-lo para socializar a experiência e os
resultados;
A Campanha da Educação do Campo contra o fechamento das escolas, reunião estadual
em 05.04.2017 e apoio de incondicional do FEEBA;
Atuação do Programa Saber Melhor (MP e UNCME). Socializou o primeiro ciclo, o
objetivo é ampliar o número de Polos de atuação pois a avaliação é bastante positiva.
O que ocorrer.
Algumas ideias foram apresentadas e aprovadas:
Ampliação da REDE, estreitando as relações com a UPB;
Articulação com outros grupos de trabalho, a exemplo do Proam/Pnaic (havia uma
reunião acontecendo no mesmo local e era importante a interação);
Reunião conjunta com outras Comissões da Assembleia Legislativa (e seu represente fará
a articulação);
Cronograma de Reuniões: (06 de abril, 05 de maio, 06 de junho, 03 de julho);
Lançamento edital do livro/Memorial PEE;
Aguardar mais um pouco a indicação do FORPROF para publicar nova lista atualizada
dos representantes do FEEBA;
Sentido de continuidade de atuação dos GTs anteriores (o chamado dever de casa);

12h30min às 13h30min – Intervalo
13h30min – Retorno às atividades

As Comissões se reuniram e iniciaram os trabalhos que lhes são atinentes. Deverão socializar as
propostas por meio de e-mails entre membros da própria Comissão e na próxima reunião, que
será realizada no dia 06 de abril.
Representações que se fizeram presentes
CUT, SGInf, TCE, ANFOPE, Fórum Baiano LGBT, ABE, Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, SENAC/BA, SENAI/BA, DPE/BA, ANPAE, CEE, ALBA, ACB, SUPED/SEC, FBEI,
AECOFABA, Fórum EJA/BA, UNCME, UESB, UESC, UNEB, ASSUFBA, AEEC, UEFS

