
REGISTRO DA REUNIÃO DO DIA 16-10-2015 - CED 

 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Presentes: Juares Thiesen (Direção CED/EED); Roselane Campos (MEN); Carlos Reis (MEN); 

Orlando Ferreti (MEN); Moema (NDI) ; Karine  (Educação do Campo);   Ruth (Pró-Reitoria de 

Ensino/COMFOR); Julian (Pró-Reitoria de Ensino); Loreta (CA); Eloisa (CA) profa. MTM Ed. Do 

Campo. 

Juares informou aos presentes a razão da reunião agendada: a necessidade de que o CED discuta a 

temática da Base Nacional Curricular, pois está em pauta no cenário educacional do país.  

Ele informou também que foi constituída uma comissão estadual organizada pela Secretaria de 

Educação do Estado e UNDIME, que reúne várias instituições e movimentos organizados da 

sociedade civil e a UFSC também foi convidada a participar. Alguns professores do Centro de 

Educação já estão nessa comissão: o próprio Juares (na condição de vice-diretor do Centro e 

envolvido com o PNEM), a professora Maria Aparecida Lapa de Aguiar do Departamento de 

Estudos Especializados em educação (EED)  (representando o PNAIC) e a professora Eloisa Rocha  

do Departamento de Metodologia de Ensino (MEN) (representante da área de educação infantil).  

Juares explicitou também a metodologia de trabalho adotada por essa comissão estadual:  

primeiramente, mobilizar as redes para o debate e, posteriormente, sistematizar as contribuições 

recebidas a partir das discussões das diversas entidades. Ele comentou também sobre a 

plataforma que já está aberta para inscrições e contribuições das instituições e também  

individuais.  

Juares também falou sobre as videoconferências organizadas pela SED e pela UNDIME.  A primeira 

ocorreu no lançamento do programa, a outra no dia 16 pela manhã para esclarecer  dúvidas das 

regionais de todo o Estado e a que vai ocorrer no dia 21 de outubro (instituído como o dia 

nacional de debate sobre a Base Curricular). No dia 21 todas as escolas do Estado irão fazer os 

seus debates.  

 A profa. Maria Aparecida (EED) falou que a Secretaria de Educação tem sinalizado no sentido de 

levar em conta as Diretrizes Curriculares Nacionais, as Propostas Curriculares como parâmetro de 

discussão para a Base Curricular.  

Ela também Justificou a ausência de Eloisa Rocha e enfatizou que no dia 21 de outubro essa 

professora e outros envolvidos, estão promovendo um debate sobre a base junto à área de 

Educação Infantil com a presença de representantes no MEC aqui na UFSC.  

Depois desse panorama, Juares fez o seguinte questionamento: como encaminhamos esse 

processo na UFSC?  

Ruth (Pró-reitoria de ensino/COMFOR) falou que os professores do Campus de Blumenau 

indicaram que querem participar desse processo.  



Roselane parabenizou a iniciativa de abrir esse debate no CED e esclareceu que a discussão sobre 

a Base Curricular relaciona-se ao cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação e que 

tem explicitamente a ingerência dos empresários nesse projeto de nação com o movimento 

“Todos pela Educação” e que foi amplamente debatido na ANPEd. Ela problematizou a data de 

finalização desses trabalhos (12-12-2015), pois se constitui em um tempo insuficiente para toda a 

demanda exigida e não contribui para o adensamento das reflexões. Ela sugere que a UFSC se 

posicione não aceitando essa data.  

O prof. Orlando (MEN) também fez críticas à parte específica do documento preliminar de sua 

área (geografia) dizendo que está muito limitado e que precisa de muito debate e ampliação da 

discussão e concorda que o tempo não é suficiente.  

O prof. Carlos (MEN) falou do impacto extremamente grande desta base na discussão do currículo 

das licenciaturas e que não podemos nos furtar dessa discussão no Centro de Educação.  

A profa. Loreta (Colégio de Aplicação) falou que a organização para esse debate no Colégio de 

Aplicação está ocorrendo por disciplina. Depois da leitura e discussão do documento, cada grupo 

encaminharia para a Direção que ficou encarregada de sistematizar.  

A profa. Moema (Núcleo de Desenvolvimento Infantil) falou que a discussão sobre a Base tem sido 

abordada dentro dos grupos de pesquisa.  

Juares questionou: como articular CA e NDI junto às discussões das licenciaturas ligadas ao CED?  

Rose sugeriu que a Direção do CED entre em contato com NDI e CA para esclarecimentos e 

trabalho conjunto.  

Rose sugeriu também que se criasse um link na página do CED sobre a Base Curricular onde 

pudéssemos dispor de documentos e informações para todos.  

Encaminhamentos:  

1. Não aceitar o cronograma proposto pelo MEC e acatado pela comissão estadual. 

2. Constituição de uma comissão no âmbito do CED com uma subcomissão para organização de 

uma metodologia de trabalho.  

Farão parte da subcomissão: Roselane Campos; Orlando Ferretti; Juares Thiesen; Maria Aparecida 

Lapa de Aguiar; Moema. 

Juares sugeriu ainda que estivéssemos pensando nesta metodologia para trazermos na reunião da 

subcomissão, agendada para o dia 21-10 às 8h.  

Próxima reunião para a comissão ampliada: 23-10 (sexta) às 13h30.  

 


