
Quarta – 26 de julho:

08h00 trabalhos em Grupos
 •	 GT	1 – Pontue os efeitos que o processo de mudanças vem causando na 

educação.
  Coordenador: Inácio Correa - Diretor do Sinpro/Fpolis

 •	 GT	2 – Descreva quais as ações que devem ser deflagradas para prepa-
ração de professores diante do novo cenário.

  Coordenador:  Sérgio Murilo Machado – Diretor Secretário da FETEESC

 •	 GT	3	– O que o movimento sindical dos educadores pode fazer para ajudar 
neste cenário de mudanças?

  Coordenador: José Luiz Soares – Diretor da FETEESC

 •	 GT	4 – O que esperar da implantação da base curricular comum?
  Coordenador: Marilú Ângela Campagner – Presidente do SINPROGEO

10h30 Intervalo/Atividade Cultural III

11h00 Plenária I: Apresentação dos trabalhos em grupo, discussão e votação das 
teses para a construção da Carta de Campos Novos.

  Coordenador: Lúcio Eduardo Darelli - Diretor da FETEESC

12h00 Plenária II: Teses Livres
  Ato de Encerramento
  Coordenador: Antonio Bittencourt Filho – Diretor da FETEESC

13h00 Encerramento do XXIII QualIEDuC

14h30 Retorno das Delegações

Promoção

Inscrições: feteesc@feteesc.org.br / www.feteesc.org.br ou no seu Sindicato



Os professores de todo o país e demais trabalhadores da área da 
educação estão atônitos com o ridículo desentendimento entre as 
“cortes” que traçam as diretrizes da educação nacional: de um 

lado o Ministério da Educação – com políticas inovadoras não discutidas 
com a sociedade, em franco desprezo as conclusões das CONAE’s de 
2010 e 2014, e do outro lado os insurgentes do governo anterior, que 
abandonaram o Fórum Nacional da Educação e criaram outro Fórum 
paralelo com vistas a contestar os encaminhamentos do Fórum oficial e 
resgatar suas experiências  acumuladas. Assim, o bom e salutar diálogo 
não existe.

Por conta dessas vaidades e personalismos, a educação sofre e o 
país, ao invés de avançar, atrasa. Nesse confuso cenário, são diretamente 
vítimas os estudantes, que tem baixo desempenho, os professores, em 
virtude das  precárias condições de trabalho e salários indignos, além 
das incertezas sobre os rumos planejados para a educação.

Consciente de que a missão institucional do movimento sindical vai 
além da defesa dos direitos dos trabalhadores na educação, o Instituto 
de Pesquisas e Estudos dos Trabalhadores- IPET, a pedido da FETEESC e 
seus sindicatos filiados, promove este XXIII QUALIEDUC  com a finalidade 
de debater a crise pela qual passa a educação, contando com as 
participações de renomados educadores convidados e com as presenças 
de quem vivencia o dia-a-dia de sala de aula.

Por fim, adianto que as teses aprovadas em plenário serão 
encampadas pelas entidades que integram o movimento sindical 
catarinense dos trabalhadores em educação.

Bom trabalho a tod@s!
antonio Bittencourt Filho - IPEt

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA	–	24	de	JULHO	

13h00 Chegada das Delegações
15h00 Visita à Usina Hidroelétrica de Campos Novos
18h00 Credenciamento
19h30 Ato de abertura 
 Coordenador do Cerimonial: Tabira Estevão Ouriques Peixoto - Jornalista/M.C.
20h00 Atividade Cultural I
20h30 Palestra: EDuCação Em tEmPoS DE muDaNçaS
  Carlos Eduardo Sanches - Mestrando em Gestão de Politicas Educa-

cionais.
21h30 Encerramento das atividades do dia
                                                 
tErça FEIra – 25 de julho

08h00 Atividade Cultural II
08h30 Subtema I:  Impactos das mudanças na Sala de aula.
 Coordenador: Antônio Bittencourt Neto - Professor
 Expositor I: Gilson Rocha Reynaldo - Professor
 Expositor II: Eduardo Guerini - Professor
09h30 Debates sobre o Subtema I
10h00 Intervalo
10h15 Subtema II: Novos Desafios para o movimento Sindical.
 Coordenador: Carlos Magno da Silva Bernardo – Presidente SINPROESC
 Expositor I: Paulo Roberto Gonçalves – Diretor do SINPROESC
 Expositor II: Oswaldo Augusto de Barros - Presidente da CNTEEC
11h15 Debates sobre o Subtema II
11h45 Intervalo
14h30 oficinas de trabalho
 Opção I:  IV	Ciclo	de	Debates:	CONAE	2010,	CONAE	2014:	O	que	esperar	

da	CONAE	2018?
  Coordenador: Pércio Tarso da Luz
 Opção II: tecnologia em Sala de aula
  Coordenadora: Márcia Loch - Mestre em Educação
 Opção III: Plano	Municipal	de	Educação	(2015/2025)
	 	 Documento	Base:	O	que	Avançou?
  Coordenador: Elson Quil Cardozo - Mestre em Educação
16h30 Intervalo
17h00 Debates sobre os Temas de cada Oficina.
18h00 Encerramento das atividades do dia
20h00 Jantar de Confraternização.
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LOCAL: CLUBE CAMPONOVENSE
 Rua São João Batista, 69 - Centro - Campos Novos/SC

O b j e t i v O s
1.  Debater com a comunidade educacional de Campos Novos, professores con-

vidados e sindicalistas da área da educação o processo de mudanças pelas 
quais passa a educação em função das diretrizes traçadas pelo novo governo 
em relação ao que foi construído pelo governo anterior.

2.  Aprovar em sessão plenária teses e encaminhamentos apontados pelos gru-
pos de trabalho, as quais servirão de orientação ao movimento sindical.

3.  Promover oficinas de trabalho optativas sobre assuntos práticos de interesse 
dos educadores.


