
18h00  III Ciclo de debates: “20 anos da nova LDB – As perspectivas, os 
 projetos para a construção e democratização da educação”. 
 Expositores: Pércio Tarso da Luz – professor
  Maria José Lozano – professora de Pós-Graduação 
19h30 Encerramento das atividades do dia
20h00  Jantar de Confraternização 

SABADO – 30 de JULHO

 ESPAÇO DO TRABALHADOR
08h30 Colóquio 1 – A construção histórica do sindicalismo, seu momento e seus 
 rumos. 
 Prof. Erledes Elias da Silva – União Geral dos Trabalhadores – UGT
 Debates
09h45 Intervalo 
10h00 Colóquio 2 – Saúde do(a)  trabalhador(a)
 Prof.ª Maria do Rosário Stotz –  Psicóloga
 Debates
11h30 Colóquio 3 – Escola Sindical – atuação IPET / formação.
 Prof. José Luiz Soares – Sec. Executivo do IPET
12h00 Carta de Araranguá / Encerramento
14h00 Retorno das delegações.

LOCAIS DO EVENTO
1. Anfiteatro Célia Belizário de Souza – Araranguá – Av. Capitão Pedro Fernandes, 

anexo à Escola de Educação Básica de Araranguá, Centro. 
2. Campus Unisul / UFSC, Rodovia Jorge Lacerda, 3201, Urussanguinha, Araranguá. 

Fone: 0800 970 7000

Inscrições: feteesc@feteesc.org.br / www.feteesc.org.br ou no seu Sindicato

PROmOÇãO



Dando continuidade ao nosso projeto de busca pela qualidade 
na educação, o movimento sindical dos(as)  trabalhadores(as)  
em educação apresenta o XXII QUALIEDUC – marca bem co-

nhecida dos profissionais da educação, cujo objetivo é discutir com 
a categoria, não só as relações de trabalho e salário, mas também o 
aprimoramento da performance  das habilidades de cada  docente e 
de cada auxiliar da administração escolar. 

Nossa proposta deste ano é específica: saber da categoria o que 
ela pensa sobre a tão propalada intenção de valorizar o trabalho do 
profissional da educação, intenção esta repetida na primeira Confe-
rência Nacional de Educação, a qual consagrou como viés para se 
chegar à educação de qualidade que todos queremos, o investimen-
to em salário, formação e carreira; também a segunda Conferência 
repetiu o dito, que foi transformado em regra (lei n. 13 005/2014). 
Agora, que se prepara a terceira CONAE (primeiro semestre de 2018) 
persistirá, com certeza, a mesma intenção de valorizar o profissional 
da educação. De igual forma as leis trabalhistas (CLT/art.323) tam-
bém impõem remuneração condigna ao docente. E o que dizer sobre 
o cumprimento do piso nacional dos profissionais da educação básica 
(lei 11.738/2008) atualmente fixado em R$ 2.135,00. Entretanto 
nada é respeitado e continuamos na penúria. Diante desse cenário, 
o que nos cabe fazer?
Possibilidades:
a) Discutir propostas, conciliar teses, levantar bandeiras de luta;
b) Ignorar que estamos sendo explorados e fingir que está tudo bem.

Este QUALIEDUC pode vir a ser o divisor de águas.
BOM TRABALHO A TODOS(AS)
Araranguá, (SC)

Prof. Antonio Bittencourt Filho
Diretor Presidente da FETEESC

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA – 28 de JULHO – LOCAL: ANFITEATRO UNISUL

18h00 Credenciamento 
19h30  Ato de abertura
20h00 Atividade Cultural
20h30 Palestra: Valorização dos profissionais da educação: 
  a lei - o discurso - a prática
 Palestrante: Prof. Gabriel Perissé – Doutor em Filosofia da Educação. 

SEXTA-FEIRA – 29 de JULHO

08h30 mesa 1: O Plano Nacional de Educação e os rumos do Sistema Nacional de 
  Educação
 Expositor: Heleno Araújo – Professor, Coordenador do Fórum Nacional de 

Educação
09h30 Intervalo 
09h45 mesa 2: LDB e PNE – Valorização, Formação e Efetividade no setor privado de 

ensino
 Expositora: Adércia Bezerra Hostin – Professora, Presidente do Sind. dos Prof. 

de Itajaí e Região
10h45 mesa 3: A base nacional curricular comum e os sistemas público e privado
 Expositor: Prof. Rodrigo Mafalda – Mestre em Educação 
 Debatedores: 1 - Plauto Nercy C. Mendes – Presidente da UNDIME
  2 - Júlia Siqueira da Rocha – Doutor em Educação
12h15  Intervalo
13h30 Grupo de Trabalho 
 GT 1 – Pontuar ações sindicais necessárias para a consecução da meta 17
 Coordenador: Prof. Inácio Correa – Diretor do SINPRO/FPOLIS
 GT 2 – Compatibilizar: Formação continuada (meta 16), salário e jornada 
 de trabalho.
 Coordenadora: Juleide Almeida Correa – Diretora do Sind. dos Prof. do Oeste 

de Santa Catarina
 GT 3 – Descrever o que o sindicato pode fazer para ajudar o profissional da 
 Educação no seu dia a dia.
 Coordenador: José Luiz Soares – Sec. Executivo do IPET
 GT 4 – Eleger itens que o grupo considere como imperativo para que o 
 profissional da educação se considere valorizado.
 Coordenador: José Argente Filho – Presidente do STEERSESC 
 GT 5 – Listar pontos positivos e negativos do BCCN
 Coordenadora: Dra. Marilú Ângela Campagner May – Presidente do SINPROGEO
16h30  Apresentação dos GT’s sessão plenária dos debates 
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LOCAL: Araranguá/SC

O b j e t i v O s
1.	 Comparar os imperativos legais que valorizam o trabalho do profissional 

da educação com a prática dos empregadores do sistema privado de en-
sino e da rede pública.

2.  Listar obrigações patronais não cumpridas e ações sindicais pontuais a 
serem implementadas.

3. Avaliar o trabalho que está sendo feito sobre BNCC.


