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Associação civil, sem fins 
lucrativos, fundada em 10 de 
outubro de 1986.  



Missão 
Articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de 

educação para construir e defender a educação pública com 

qualidade social.  

Visão  

Ser referência na proposição e em processos de construção, 
implementação e gestão de políticas educacionais, sendo 
reconhecida e acreditada nacionalmente como defensora e 
interlocutora inconteste do direito dos cidadãos a uma 
educação pública com qualidade e equidade. 
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Manual de Integridade e Compliance 

 
Conjunto de mecanismos instituídos na Undime para 
atuar na prevenção, detecção e combate a prática de 
atos lesivos ou de corrupção, bem como para 
promover a implantação de princípios éticos, códigos 
de conduta e adoção de políticas e procedimentos de 
integridade, com vistas a criar um ambiente 
institucional íntegro e prevenir o envolvimento da 
instituição, de seus colaboradores e gestores em atos 
lesivos contra a própria instituição, contra os seus 
parceiros e/ou contra a administração pública. 
 



Manual de Integridade e Compliance 

 
As normas se aplicam aos membros, dirigentes, 
colaboradores, consultores autônomos, e, no que 
couber, aos parceiros e fornecedores que firmem 
negócios com a Undime, tanto no que se refere à sua 
organização central (nacional), como também a todas 
as Seccionais da Undime nos Estados. 
 



Manual de Integridade e Compliance 

 
Normas de conduta ética: 

 
• padrões éticos; 
• deveres de dirigentes, membros e colaboradores da 

Undime; 
• condutas vedadas. 
 



Por que a Undime é importante? 

Luta por uma educação 
pública, laica, gratuita e de 

qualidade social para todas as 
crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

Representa os interesses da 
educação municipal junto às 

autoridades constituídas, 
Ministério Público, Tribunais 

de Contas, e órgãos 
deliberativos. 

Articula junto aos governos 
estaduais e federal a 

elaboração e implementação 
de políticas, programas, ações 

e projetos voltados para a 
educação pública municipal. 

Promove a integração, a troca 
de experiências e a 

disseminação de saberes e 
conhecimentos entre os 

pares. 
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Ações da Undime 
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Defesas e posicionamentos da Undime 

SNE 

Regime de 
Colaboração 

Articulação 
federativa 

Participação 
social 



Defesas e posicionamentos da Undime 

Recurso público para escola pública 

Vinculação dos percentuais mínimos dos impostos 
para a educação dispostos no art. 212 da 
Constituição Federal 

Planos decenais de educação implementados como 
política de estado 



Defesas e posicionamentos da Undime 

Institucionalização dos espaços de deliberação 
como Instâncias, Conselhos e Fóruns no SNE 
(assento para a Undime no CNE e nos CEE) 

Valores do Fundeb que tenham o Custo Aluno-Qualidade 
(CAQ) como a referência para a garantia de padrão 
mínimo de qualidade do ensino 

Valorização dos profissionais da educação, com 
piso, carreira e formação 



Defesas e posicionamentos da Undime 

Currículos e projetos político-pedagógicos construídos e 
implementados à luz da BNCC (educação infantil e ensino 
fundamental) 

Defesa da primeira infância com a oferta da educação infantil, 
na escola pública e gratuita, garantindo o direito ao cuidar e 
ao brincar 

Alfabetização apenas no ensino fundamental e sem a 
determinação de um método específico 

Respeito e atendimento das especificidades das modalidades: 
educação de jovens e adultos, campo, indígena e quilombolas 



Defesas e posicionamentos da Undime 

Oferta de educação escolarizada, com transmissão formal do 
saber científico e cultural acumulado da humanidade 

Não ao homeschooling. Escola e família são instituições 
complementares 

Educação inclusiva ofertada pelas escolas públicas, respeitando e 
considerando as especificidades dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 
superdotação 



Desafios para a educação pública 
Discussão e aprovação do Sistema Nacional de 
Educação 

Cumprimento das metas e estratégias dos 
planos decenais 

Implementação do Fundeb 

Implementação da Lei nº 14.172/21  
(acesso a Internet) 

Discussão sobre o retorno seguro às aulas 
presenciais 



Desafios para a educação pública 

Realização de avaliações diagnósticas 

Implementação dos currículos à luz da 
BNCC 

Recuperação e Recomposição da 
aprendizagem 

Valorização dos profissionais da educação, com carreira e 
formação 

Combate à exclusão escolar/ Busca Ativa Escolar 
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convivaeducacao.org.br 

A plataforma da Undime de apoio à gestão das 

SME, destinada aos Dirigentes Municipais de 

Educação, equipes técnicas das secretarias e 

gestores escolares 

 



0800 729 2872 
 

contato@buscaativaescolar.org.br 

(61) 98257-2931 
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Siga a Undime 
 nas mídias sociais: 

 

Plataformas Undime: 


