
Florianópolis, 11 de Março de 2016. 

Carta da Comissão da BNCC à comunidade UFSC 

 

A comissão BNCC/UFSC, designada pela Portaria 118/CED/2015 

de 04.11.2015, leva ao conhecimento de todos/as os professores/as da 

UFSC que o processo de mobilização, discussão e sistematização das 

contribuições  das diferentes áreas de conhecimento para o Documento 

Preliminar da BNCC se desenvolveu em etapas conforme destaques a 

seguir:    

A Comissão da BNCC na UFSC se estabeleceu, dentre outras 

motivações, em função da mobilização demandada no âmbito da 
Comissão Estadual com a representação de entidades públicas e 
privadas ligadas à Educação que assumiu a coordenação do processo 

de mobilização e discussão da BNCC em SC. As contribuições estaduais 
seriam inseridas no portal basenacionalcomum.mec.gov.br 

 

Esta comissão, dentre outras coisas, recomendou que as 
Instituições organizassem a discussão interna como pressuposto para 

propor contribuições e/ou posicionamentos, a serem apresentados em 
seminário estadual para sistematizar todas as contribuições do Estado 
ao documento. 

 

A UFSC marcou presença em várias reuniões da Comissão 
Estadual realizadas durante os meses de outubro a dezembro de 2015 e 

contribuiu para a articulação de ações entre universidade e as demais 
entidades envolvidas. 

 

No âmbito da UFSC, a Comissão teve por finalidade articular 
professores que atuam com formação docente nos diferentes espaços da 
universidade, visando  oportunizar o debate. A comissão foi composta 

por professores do CED, incluindo o NDI, o CA e a PROGRAD.  
 

 A mobilização para o debate e proposições foi feita especialmente 
por meio das Coordenadorias dos Cursos de Licenciatura e por seus 
respectivos NDEs e Colegiados, além dos Diretores do NDI e CA.  

 
Visando definir as estratégias de mobilização, a comissão realizou 

reuniões semanais e no dia 04 de novembro de 2015 participou da 

Reunião dos Coordenadores de Licenciatura convocados pela 
PROGRAD, que teve como item de pauta o lançamento do documento 

preliminar do MEC da BNCC, evento no qual os coordenadores de curso 
foram informados sobre todo o processo, contribuíram na definição do 
calendário de trabalho e comprometeram-se a mobilizar seus 

professores para  a discussão nos eventos sugeridos pela Comissão. 
 

Após essa etapa, passou-se aos eventos programados, quais 
foram: a) um seminário de contextualização e de articulação para a 



composição dos grupos de trabalho por áreas de conhecimento 
realizado no dia 27 de novembro de 2015 na sala 405 do EFI, b) um 

seminário de discussão e sistematização das contribuições dos GT por 
área de conhecimento no dia 04 de dezembro de 2015 e III) um 
seminário de socialização das discussões feitas nas área de 

conhecimento e sistematização inicial das discussões também realizado 
no dia 04 no anfiteatro do EFI. 

 
Embora tenha havido ampla divulgação por meio dos 

coordenadores de cursos, cartazes e ambientes virtuais, o evento do dia 

27 contou com a presença de apenas 30 professores, considerando-se a 
Educação Básica e a Superior. No evento do dia 04 com a pauta das 

discussões por área de conhecimento compareceram em torno de 25 
professores e no de socialização, também no dia 04, participaram 21 
docentes. 

 
A comissão, novamente reunida em 11 de março de 2016 para 

avaliar o trabalho realizado em 2015 e dar encaminhamento ao 

processo de sistematização e submissão do texto da UFSC como 
contribuição do documento da Base, considerou que: 

 
1. O tempo disponibilizado pelo MEC para a realização de todas as 
etapas do trabalho foi visivelmente insuficiente considerando-se a 

grande dimensão do trabalho em termos de relevância e conteúdo  
teórico e metodológico, somadas às dificuldades de articulação interna 
em função da forte carga de trabalho dos professores. Vale destacar que 

a BNCC implica fortemente sobre as definições dos currículos das 
licenciaturas e da formação dos professores de Educação Básica.  

 
2. O documento preliminar, do modo como apresentado, exige 
esforço e tempo significativos para análise e contribuições por parte dos 

professores, o que, na percepção da Comissão, não pode ser 
integralmente realizada por questões de tempo e em função do período 

do calendário letivo.    
 

3. Dadas as circunstâncias elencadas, a comissão considera que os 
eventos de discussão expressaram, do ponto de vista da participação, as 

limitações deste movimento marcado por demandas que nem sempre 
podem ser efetivadas nos tempos administrativamente estabelecidos. 
 

4. Mesmo assim, os grupos, por área de conhecimento, realizaram o 

exercício de proposição, ainda que parcialmente em função da 
necessidade de discussão mais ampla com seus pares, limitação 

imposta pelo tempo estabelecido para a finalização do trabalho e 
submissão no sistema da BNCC. Cabe destacar que a área de 
Linguagens – Língua Estrangeira Moderna concluiu o trabalho na data 

limite estabelecida pelo MEC.  
 

Em razão do exposto, a Comissão entende que não há condições 
objetivas de concluir o trabalho de discussão e sistematização para 

submissão, isoladamente às demais entidades que integraram a 
comissão estadual, no portal do MEC, até 15 de Março de 2016, 



conforme comunicação feita pela SED e UNIDIME no informe n. 
03/2016/SED recebida em 08.03.2016. 

 
A comissão comunica que está encerrando os trabalhos no âmbito 

do que estabeleceu a Portaria que a designou e se compromete a 

acompanhar o processo nas demais etapas em nível local e estadual. 
Sugere também que as discussões prossigam no interior das Unidades 

de Ensino e nos Cursos de Licenciatura da UFSC.    
 
 

Comissão BNCC/UFSC 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 


