
Reunião NUPPEGE 04 de fevereiro de 2013 

Participantes: Rosana, Luís Carlos, Samara, Marlúcia, Tatiane, Silvania, Magna, Irene, 
Thicyana, Lucineide, Gezza, Dulceni, Antônia Alves, Ana Paula, Haede, Valquíria, Lucine, 
Francinete. 

Ausências Justificadas: Marli, Penha, Osmarina, Enayde, Lorena, Matheus, Jucyanne, 
Carmen Lúcia, Socorro Soares, Francisco Williams. 

Pauta:  

1.Informes:  

• Apresentação dos membros do Núcleo - novos participantes: Francinete (docente da 
rede municipal de educação) e Haede (gestora de escola da rede municipal de 
educação). 

• Rosana participou de uma licitação para escrever material didático sobre educação 
fiscal. Foi selecionada e aguarda aprovação das instâncias da UFPI para prestar a 
consultoria esporádica. 

• Novos projetos de membros do NUPPEGE para recadastramento no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UFPI, com o objetivo de contemplar as pesquisas 
coletivas e individuais de orientandos da graduação e da pós-graduação. Rosana: 
“Políticas Educacionais e financiamento da educação no contexto do regime de 
colaboração”. Luís Carlos: “As Redes Públicas de Ensino do Piauí e os desafios para 
garantir docentes para as diversas Áreas do Conhecimento” 

• Luís Carlos foi convidado a prestar consultoria à Secretaria Municipal de Educação 
Piripiri. Aguarda aprovação das instâncias da UFPI. 

• Irene realizou qualificação de mestrado em dezembro. Em breve o trabalho será 
pautado na reunião do Núcleo. 

• Irene informou que o processo de municipalização do ensino fundamental será 
paulatino. Este ano somente algumas unidades serão municipalizadas. Pretende-se que 
até 2015 seja todo o ensino fundamental. A preocupação levantada por Lucine está 
relacionada com possível prejuízo financeiro para o Estado com esta política de 
municipalização.  

• Lucine informou que palestra proferida por dirigente do CNTE indicou queda de 80 mil 
matrículas na educação básica do Piauí. Samara pondera que informatização das 
matrículas resultou na queda no número de alunos, pois havia irregularidades. 

• Lucine informou que o SINTE convidou um membro do CNE para discutir a polêmica 



relacionada à carga horária dos docentes da educação básica, uma vez que existem 
diferentes interpretações para a questão do 1/3 – 2/3. O evento ocorrerá dia 15/02 no 
Centro de Artesanato.  

• Lucineide informa que atualmente ministra a disciplina Políticas Educacionais na UESPI de 
Oeiras. Trabalho de campo realizado pelos alunos detectou que o município não possui 
Conselho Municipal de Educação e proposta pedagógica, evidenciando os problemas da 
política educacional nos municípios piauienses. 

 

2. MIEIB - houve uma reunião (04/02 - tarde) que estabeleceu a necessidade de 
rearticulação do Comitê no Piauí. Foi marcada a próxima reunião para o dia 07 de fevereiro 
às 17h. Pauta: Calendário de reuniões ordinárias; Articulação MIEIB no Piauí e 
mobilização das entidades: SEMEC, SEDUC, UFPI, UESPI, SINDSERM, MML, Conselho 
Tutelar, Núcleo de Educação Infantil da UFPI, IFPI, dentre outras.  Foi discutido que o 
MIEIB é aberto à participação de todas as pessoas interessadas, mas que se deve garantir a 
representação institucional das entidades. Para o processo de rearticulação, Tatiane Soares 
Vieira e Antonia Alves de Sousa foram indicadas pelo NUPPEGE para representar, 
institucionalmente, o Núcleo, como titular e suplente, respectivamente. 

• Campanha – houve uma reunião (04/02 tarde), integrada à reunião do MIEIB, para discutir 
a rearticulação e representação no Fórum Estadual de Educação. Frente às dificuldades de 
Samara participar das reuniões, porque agora trabalha na UESPI de Parnaíba, Rosana e 
Lucineide ficaram como representantes, titular e suplente, respectivamente. Após o 
carnaval será marcada a reunião que deve pautar a rearticulação do Comitê Estadual e a 
discussão do documento das Conferências de Educação que devem ocorrer durante o ano 
de 2013, preparatório da Conferência Nacional (2014). Ainda se mantém como demanda a 
oferta de um curso formação na área de financiamento e controle social. 

• Relatório NUPPEGE 2012: 

Foi realizada a leitura da avaliação das atividades desenvolvidas em 2012 (sistematização 
da discussão da reunião passada) – verificar diretamente no Relatório. 

• Perspectivas para 2013: 

• Priorizar a discussão das produções dos membros do NUPPEGE e os estudos 
coletivos. 

• Foi definido o calendário de reuniões, mantendo-se a primeira segunda-feira do 

mês para as reuniões ordinárias, das 18 às 20 horas 

• Estudos do primeiro semestre: 



Data Temáticas 

04.03 Artigos: Silvania/Kininha (Plano de Carreira do magistério público) e 
Irene/Lucineide (dados educacionais do Estado e de Teresina) 

01.04 Apresentação dissertação Irene (Remuneração por mérito na rede municipal de 
educação de Teresina) 

06.05 Projetos: Magna (Demanda de docentes por área de conhecimento e políticas 
estatais) e Ana Paula (política do transporte escolar no Piauí) 

03.06 Projetos: Marlúcia e Valquíria 
01.07 Estudos teórico sobre valorização dos profissionais do magistério a partir dos 

artigos da REDESTRADO – Dalila Oliveira. 
Atenção: Os trabalhos a serem apresentados durante as reuniões do Núcleo deverão ser 
enviados a todos com antecedência para leitura prévia. 

 

• Calendário de reuniões ordinárias do segundo semestre de 2013: 

Data Temáticas 

05.08 Priorizar estudos teóricos, conforme eixos do curso de aperfeiçoamento que está 
em processo de discussão. 
Os temas serão definidos na reunião de julho/13.  
 

02.09 
07.10 
04.11 
02.12 

 

• Foi definida como relevante a participação do NUPPEGE no Fórum Estadual de 
Educação, especialmente no contexto de realização das Conferências de Educação.  
Representantes do NUPPEGE – Magna (titular) e Luís Carlos (suplente). Elaborar carta 
comunicando. 

• Garantir a participação qualificada do Núcleo na Conferência Estadual de Educação, na 
organização e na discussão do documento referência, que deverá ser pautado durante o 
primeiro semestre, em parceria com a Campanha.  

• PRADIME – Rosana enviou e-mail e não obteve retorno sobre o andamento do projeto. 
Deve fazer contato telefônico. 

• Curso de Aperfeiçoamento. A equipe pensou em curso para 50 participantes, com carga 
horária de 180h (90 presencial e 90 a distância). Frente à demanda de trabalho ficou de 
ser definido o melhor momento para a sua realização, sendo que o estudo sobre as 
temáticas prioritárias será realizado nas reuniões.  


