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Olá amigas e amigos dirigentes,

A educação brasileira segue o 
seu processo de evolução. Pre-
cisaremos estar atentos às me-
tas a serem cumpridas e lidar 
com um orçamento mais aperta-
do, ante a crise econômica que 
estamos enfrentando.

Refletir cada passo é mais do 
que prudente, é essencial para 
que possamos manter e melho-
rar ainda mais a qualidade do 
ensino público em nossos muni-
cípios. Sabemos bem que a nos-
sa união tornará o caminho mais 
ameno, pois o apoio mútuo que 

nossa entidade conquistou nos 
ajudará a mantermos o rumo e 
conquistarmos o nosso objetivo 
maior: Educação de Qualidade.

Há muitas questões importan-
tes que serão abordadas e, al-
gumas até definidas, neste ano 
de 2016: Base Nacional Comum, 
Custo Aluno Qualidade, Lei de 
Responsabilidade Educacional, 
Sistema  Nacional de Educação, 
Merenda, Transporte, entre ou-
tros. São temas que irão refletir 
diretamente na gestão educa-
cional e, por isso, farão parte de 
nosso Fórum, Seminários e Ca-
pacitações.

Entretanto, o tema que mais 
irá nos afligir é a questão da di-
minuição dos repasses referen-
tes aos convênios dos progra-
mas Estadual  e Federal que, 
sem dúvida, irá  sobrecarregar o 
orçamento educacional de todos 
os municípios brasileiros.

Mas temos certeza que con-
seguiremos vencer cada obstá-
culo com serenidade, que sem-
pre é boa conselheira. A nossa 
união fará a diferença. Estare-
mos sempre atualizando a todos 
quanto às novidades e mudança 
que surgirem na Educação Bra-
sileira. A participação de todos 
nesse processo é importan-
te para fortalecer ainda mais a 
nossa união, comparecendo em 
nossas reuniões, capacitações, 
trocando informações e expe-
riências, compondo comissões 
para acompanhamento dos te-
mas principais a serem discuti-
dos na educação de nosso país.

O entusiasmo dos municípios 
paulistas é grande, pois acredi-
tam no poder da educação e tra-
balham intensamente para fazer 
a diferença na educação brasilei-
ra.

As dificuldades poderão ser 
grandes, porém nossa deter-
minação será ainda maior, será 
mais intensa. Pela educação, 
tudo, sempre, vale à pena.

Feliz 2016.

“A formação de professores para ensinar a língua escrita, até mesmo para ensinar qualquer conteúdo, é o prin-
cipal nó na educação. Governo e ministério se preocupam em dar formação para o professor, mas de forma, em 
meu entender, inadequada. Não há um trabalho contínuo e duradouro. Falta mudar a formação de professores.
Enquanto isso não for feito, não vamos chegar a lugar nenhum”.

Magda Becker Soares (1932)
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““Pela educação,
tudo,

sempre,
vale à pena.”

PALAVRA DA PRESIDENTE

Marialba da Glória Garcia Carneiro
Presidente da Undime-SP
Vice-prefeita de Pereira Barreto
Secretária Municipal de Educação de Pereira Barreto

Fórum Estadual Undime-SP
de 2 a 4 de março - Atibaia

Fórum Nacional Undime: em maio

Bett Educar: de 18 a 21 de maio

AGENDA 2016

Site: http://www.undime-sp.org.br/  

Facebook:  https://www.facebook.com/undime.sp.dme

UNDIME VIRTUAL



A convite da Undime-SP, 
compareceram representantes da 
Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados (SEADE): Maria Helena 
Guimarães de Castro – Diretora 
Executiva; Rafael Camelo – Chefe de 
Gabinete; Susana Maria F. Pereira – 
Assessora Técnica;  e representantes 
da Fundação Maria Cecília Souto 
Vidigal: Eduardo Marino – Gerente de 
Avaliação; e, Marina Fragata Chicaro 
– Coordenadora de Projetos, para 
apresentarem o Índice Paulista da 
Primeira Infância (IPPI).

Maria Helena ressaltou a importância 
da Undime-SP, da qual fez parte como 
Presidente da entidade (1993-1994), 
quando era DME de Campinas, no 
contexto educacional de nosso país. 
Juntamente com as equipes, apresentou 
a metodologia e os resultados do IPPI, 
e os presentes tiverem a oportunidade 
de esclarecer dúvidas referentes aos 
resultados apresentados pelo IPPI, já 
que alguns itens que compõem o índice 
diferem da realidade dos municípios. 

Ficou acertado a necessidade de 
uma reunião entre a Fundação SEADE, 
o INEP e a UNDIME-SP, para debater 
os indicadores. Para tanto, foi criada a 
Comissão de Indicadores Educacionais 
da Undime-SP, formada por Marialba 
Carneiro – DME de Pereira Barreto; 
Rita de Cássia Trasferetti – DME de 
Indaiatuba; Maria das Graças Marins 
Daemon – DME de Taquarituba; Luciene 
Garcia Ferreira e Silva – DME de Tarumã; 
Rosângela Ceron do Valle Pereira 
Polidoro – DME de Tabapuã; Rute Maria 
Pozzi Casati – DME de Descalvado; 
Cleia Cristina da Silva – DME de 
Pedro de Toledo; Venúzia Fernandes 
do Nascimento – DME de Santos; 
Maria Tereza Paschoal de Moraes – 
DME de Ourinhos; Cléia Maria da Luz 
Rivero – DME de São Pedro; Maria 
Aparecida Pedroso Rocha Pena – DME 
de Pindamonhangaba; Eliana Antônia 
Duarte Bertoncello Monteiro – DME de 
Olímpia; José Simão Almeida Junior – 
DME de Sorocaba; e, Jovana Leite de 
Oliveira Dognani – DME de Fartura.

A Presidente Marialba informou 
que o 26º Fórum Estadual Undime-
SP acontecerá entre os dias 2 a 4 de 
março, e que a realização do evento não 
conta mais com a parceria da Fundação 
Lemann. Para a realização do Fórum 
foi formada a Comissão Organizadora 
do Fórum, composta pela Presidente 
Marialba Carneiro – DME de Pereira 
Barreto; Rute Maria Pozzi Casati – DME 
de Descalvado; Marlene Conceição 
Anversa Pereira – DME de Ipaussu; 
João Roberto Costa de Souza – DME 
de Jacareí; Sílvia Cristina Rodolfo – 
DME de Votuporanga; Rosângela Ceron 
do Valle Pereira Polidoro – DME de 
Tabapuã; Luciene Garcia Ferreira e Silva 
– DME de Tarumã; Lídia Mara Ribellato 
Buissa – DME de Fernandópolis; Márcia 
Aparecida Bernardes – DME de Atibaia; 
Luiz Miguel Martins Garcia – DME de 
Sud Mennucci; e, Sônia Regina Guaraldo 
– DME de Birigui. 

Os temas sugeridos pelos associados 
são: PAR, CAQi, Pacto Federativo, 
PDDE Interativo, Plano de Carreira, Base 
Nacional Comum, Sistema Nacional de 
Ensino, Experiências Exitosas nacionais 
e internacionais, Mais Educação, Tribunal 
de Contas, Ministério Público, Educação 
Especial, Formação Continuada de 
Professores, Parceria Família / Escola, 
Recuperação de Aprendizagem, Inclusão 
e Prática Docente; 

Os palestrantes sugeridos pelos 
associados são: Daniel Cara, Carlos 
Eduardo Sanches, Dra. Élida Graziane 
Pinto, Maria Inês Fini, Mário Sérgio 
Cortella, Léo Fraiman, Selma da Costa, 
Ana Ruth Starepravo, Joe Garcia, Izabel 
Parolin, Sandra Bozza. 

A Presidente Marialba agradeceu 
as contribuições dadas, destacando os 
municípios de São José do Rio Preto 
e de Santos como trabalho exemplar. 
Ressaltou que o Estado de São Paulo 
precisava avançar mais, pois dos 
645 municípios, apenas 142 estavam 
cadastrados no MEC e, portanto 
solicitou empenho dos associados para 
cadastro e contribuição até o dia 15 de 

dezembro pelo site da BNCC. Salientou 
a importância de se informar as ações 
desenvolvidas pelos municípios, polos 
ou regiões do Estado no endereço 
eletrônico da Undime-SP e também no 
portal da BNCC, já que esses dados 
serão quantifi cados posteriormente e 
constarão no levantamento do Plano 
de Trabalho da BNCC. Destacou o 
Seminário Regional da BNCC realizado 
em São José do Rio Preto, no mês 
de dezembro, além dos Seminários 
Regionais a serem organizados pelos 
Polos, previstos para fevereiro de 2.016. 

A Presidente Marialba apresentou 
a Agenda e Calendário 2016 a ser 
fi nalizado até fevereiro. Apresentou 
a evolução no quadro de associado, 
destacando que a Undime-SP encerrou 
2015 com o total de 481 associados, 
74,5% do total dos municípios paulistas. 
Parabenizou os membros da Comissão 

de Merenda e Transporte Escolar pela 
atuação junto à Secretaria de Estado da 
Educação e pela importante contribuição 
para a elaboração do Decreto. Informou 
ainda, a necessidade de reorganização 
dos Avaliadores Educacionais que 
passarão a diagnosticar o andamento 
dos PMEs, à distância. 

Agradeceu a participação da 
Fundação SEADE e da Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, que contribuíram 
muito para a elucidação das dúvidas 
dos presentes. Agradeceu também a 
cada membro da Diretoria Executiva, 
aos Representantes de Polos e a todos 
os presentes pela participação ativa na 
reunião.
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RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA – NOVEMBRO 2015
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Telefones:
(11) 3120-3374
(11) 3257-2794

(11) 94204-8787 (Vivo)
(11) 97626-7065 (Claro)

FALE COM A UNDIME-SP

e-mail: undimesp@gmail.com

Assessora Presidente: 
Ivelise Viudes

(13) 99770-8787

 

Assessoria Jurídica:
Dr. Fabiano Lopes
(13) 98170-6300

Assessoria Comunicação:
Maura Pescador
(13) 98131-9510

A comissão especial da Câmara 
Federal, que analisa a Lei de 
Responsabilidade Educacional 
(LRE), deve votar o relatório final 
no primeiro semestre de 2016. 

A proposta (PL 7420/06) 
define padrões de qualidade na 
educação, avaliação periódica e 
progressão, e transferências da 
União condicionadas a melhorias 
no ensino. O texto propõe, ainda, 
a inelegibilidade de governadores 
e prefeitos em caso de queda no 
Ideb durante sua gestão. Mas 
essa medida causa impasse 

dentro da comissão.
A Comissão ouviu, durante 

todo o segundo semestre de 
2015, especialistas em educação, 
representantes das três esferas 
de governo e o poder judiciário. 
O argumento dos gestores é que 
a universalização do acesso ao 
ensino, também prevista no Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
causa num primeiro momento, 
uma diminuição nos índices de 
desenvolvimento educacional 
porque reúne na mesma escola 
crianças com níveis diferentes de 

desenvolvimento. 
A Lei de Responsabilidade 

Educacional é uma exigência do 
Plano Nacional de Educação, 
aprovado em 2014 e já deveria 
estar em vigor. Ao todo 21 
propostas tramitam em conjunto 
sobre o tema. O descumprimento 
da lei acarretará em crime de 
responsabilidade e suspensão 
das transferências da União. A 
proposta tem prazo de cinco anos 
para implantação.

Fonte: Agência Câmara Notícias

RELATÓRIO DA LRE DEVE SER VOTADO EM 2016

A Câmara Federal analisa proposta 
que cria Conselhos Escolares, 
como órgão deliberativo, consultivo 
e fiscalizador máximo, em escolas 
públicas de todo o País. 

O texto do Projeto de Lei 203/15, 
prevê que cada conselho será composto 
por número ímpar de integrantes, e 
que não poderá ser inferior a 5 nem 
superior a 21, com a participação da 
direção da escola, de alunos, de pais 
ou responsáveis, de professores e 
de servidores públicos em efetivo 
exercício na unidade escolar.

De acordo com o projeto, 
todos os segmentos deverão estar 
representados no conselho escolar, 
assegurada a proporção de 50% para 
pais e alunos e 50% para membros 
do magistério e servidores. A direção 
da escola integrará o conselho como 
membro nato, representada pelo 
diretor ou, no seu impedimento, pelo 
vice-diretor. O mandato dos membros 
do conselho será de dois anos.

Entre as atribuições do conselho, 
que deverão ser definidas por meio de 
Regimento Interno em cada unidade 
escolar, estão:

• criar e garantir a participação efetiva 
e democrática da comunidade escolar 
na definição do projeto político-
administrativo-pedagógico da unidade 
escolar; 

• divulgar, periódica e sistematicamente, 

informações referentes ao uso dos 
recursos financeiros, qualidades 
dos serviços prestados e resultados 
obtidos;

• propor e coordenar alterações no 
currículo escolar, no que for atribuição 
da unidade, respeitada a legislação 
vigente; 

• fiscalizar a gestão administrativo-
pedagógica-financeira da unidade 
escolar; entre outros.

O projeto será analisado 
conclusivamente pelas comissões de 
Educação; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. A possibilidade para 
criação de Conselhos Escolares foi 
dada pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), mas a legislação 
não trouxe orientações objetivas para a 
atuação dos conselhos.

Fonte: Agência Câmara Notícias

PROJETO DEFINE COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS ESCOLARES

Em 2015, a Undime-SP realizou 
cinco Reuniões Ordinárias onde 
além de discutirmos assuntos 
relevantes de nossa entidade, 
também tivemos a satisfação de 
recebermos pessoas importantes 
para realizarem palestras e ampliar 
o debate e o conhecimento dos 
assuntos que foram destaque em 
2015. Obtivemos a média de 100 
participações em cada reunião 
o que contribui para fortalecer 
ainda mais a nossa entidade.

Quanto ao Ciclo de Seminários 

e Capacitações, realizamos 
cerca de 53 eventos abrangendo 
diversos pontos de nosso 
Estado, o que possibilitou maior 
participação de todos os nossos 
associados, abordando os 
temas solicitados e outros de 
fundamental importância para a 
melhoria da gestão educacional. 

Estivemos presente, também, 
junto à Secretária da Educação 
do Estado de São Paulo e 
ao Ministério da Educação, 
debatendo assuntos importantes, 

contribuindo com sugestões e 
aumentando a nossa presença 
nas principais esferas do 
Governo Federal e Estadual. 

A Presidente Marialba 
Carneiro agradece a todos os que 
representaram a Undime-SP nos 
diversos eventos realizados por 
nossa entidade ou em eventos 
em que a entidade foi convidada 
a participar. Agradece, também, 
aos membros das Comissões 
que representam nossa voz.

DESTAQUES DE 2015

ATRIBUIçõES PROPOSTAS
TRAMITAçãO 



APOIO INSTITUCIONAL

O Programa Nacional de 
Formação e Certifi cação de Diretores 
Escolares foi lançado pelo MEC, no 
início de dezembro de 2015, Portaria 
nº 1.118/2015, e conta com a 
parceria da Undime, do Consed, das 
Secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação e de instituições 
públicas de ensino superior. 

O objetivo do Programa é 
aprimorar a gestão escolar dos 
sistemas públicos, além de 
disseminar padrões nacionais para 

diretores escolares, capacitando e 
certifi cando os profi ssionais que já 
atuam nas unidades de ensino público 
de todo o país, bem como os que se 
candidatam ao cargo de direção. 
Visa estimular o desenvolvimento de 
práticas de gestão democrática e de 
organização do trabalho pedagógico, 
aprimorando os processos de 
seleção de diretores dos sistemas 
públicos de ensino.

Cursos Previstos: Formação 
inicial e continuada – competências 
e conhecimentos necessários à 
gestão escolar; e, de Extensão para 
diretores em exercício e candidatos 
ao cargo - construção de planos de 
gestão escolar. A certifi cação inicial 
será aplicada por instituição pública 
de ensino superior credenciada pelo 
MEC, com questões de múltipla 
escolha e abertas. A certifi cação 
avançada dependerá de análise de 
registro documental em portifólio.

A Portaria também instituiu o 

Comitê Gestor do Programa, que 
tem caráter consultivo e deliberativo 
e é composto por 9 membros 
escolhidos pelo MEC, pela Undime 
e pelo Consed. Caberá ao Comitê, 
entre outras atribuições, aprovar os 
padrões nacionais para diretores 
escolares e os critérios para a adesão 
de Estados e Municípios, além de 
acompanhar e fi scalizar o trabalho 
desempenhado pelas instituições 
credenciadas para a formação e 
certifi cação de diretores escolares.

A gestão do Programa fi cará a 
cargo da Secretária de Educação 
Básica do MEC, responsável pela 
publicação de editais para a seleção 
e o credenciamento de instituições 
de formação e de instituições de 
certifi cação responsáveis pela 
condução dos processos de formação 
continuada e de certifi cação de 
diretores escolares.

Fonte: MEC

FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-SP
Nos dias 2, 3 e 4 de março, a 

União dos Dirigentes Municipais 
de Educação do Estado de São 
Paulo – Undime-SP, realizará o seu 
26º Fórum Estadual com o tema  
“Gestão efi caz respeita a diversidade 
e promove a igualdade”, na cidade 
de Atibaia, interior do Estado de São 
Paulo.

Neste ano, nossa entidade 
abordará os seguintes assuntos: 
Desafi os e Perspectivas das Políticas 
Públicas Educacionais para 2016; 
Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC; Financiamento e Qualidade 
da Educação Básica (CAQ/CAQi); 
Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal – IGEM (TCE/SP); 
Gestão da Educação; Sistema de 
Formação de Lideranças Escolares 
da Inglaterra:  possíveis alternativas 
para o Brasil; e, Educação, Escola 
e Docência: novos tempos, novas 
atitudes.

Já confi rmaram a presença, 
até o fechamento desta edição, 
Manoel Palácios (SEB/MEC), 
Cleide Bauab Eid Bochixio (SEE/
SP), Antonio Idilvan de Lima Alencar 
(FNDE), Élida Graziane Pinto 
(Procuradora do Ministério Público 
do TCE/SP), Ghisleine Trigo Silveira 
(Coordenadora Estadual da BNCC); 
Alessio Costa Lima (Presidente da 
Undime Nacional); Cláudio Anjos 
e Fernanda Medeiros (Consulado 
Britânico); Daniel Cara; Carlos 
Eduardo Sanches; Léo Fraiman; e, 
Mário Sérgio Cortella.

Segundo a Presidente da 
Undime-SP, Marialba Carneiro 
(DME de Pereira Barreto), o Fórum 
é um momento muito especial: “essa 
interação entre os colegas dirigentes 
educacionais é importante tanto pelo 
aprendizado que se tem como pela 
troca de experiências que o evento 
proporciona. Além disso, os temas 

sugeridos pelos próprios dirigentes 
são questões que irão permear 
as ações desenvolvidas pelos 
municípios, e por isso, participar 
do Fórum é ter uma oportunidade 
diferenciada onde se tem contato 
com representantes do MEC, da 
Secretaria da Educação de São 
Paulo, do Tribunal de Contas de São 
Paulo, e também para tirar dúvidas 
juntos aos plantões de atendimento 
de órgãos estaduais e federal”.

A abertura do evento será no dia 
2 de março às 16h e o encerramento 
está previsto para o dia 4 de março 
às 12h. A Undime-SP agradece, 
desde já, aos palestrantes e aos 
representantes do MEC, SEE, 
TCE/SP e Undime Nacional, por 
prestigiarem nosso evento e convoca 
a todos os DMEs a participarem do 
Fórum para aprimorar ainda mais 
a gestão da educação em seus 
municípios.

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES DE ESCOLAS


