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APRESENTAÇÃO

A Coordenação  Estadual  em Defesa  da  Educação  Pública  e  Gratuita  de

Santa Catarina (COEEDEP-SC) foi criada no ano de 2016, a partir de demanda do II

Encontro  Nacional  de  Educação,  sendo  composta  por  entidades,  movimentos

sociais e organizações políticas ligadas aos setores da educação e que coloquem

em  suas  pautas  de  luta  a  defesa  de  um  projeto  de  educação  classista  e

democrático.

Esse relatório  é  composto de duas partes:  1)  a  primeira com a Carta de

Florianópolis,  que serviu de síntese da 1ª Etapa Preparatória de Santa Catarina

(Pré-ENE SC) para o III Encontro Nacional de Educação, realizada nos dias 15 e 16

de junho de 2018 e, também, o seu complemento trazendo novas contribuições

advindas da 2º Pré-ENE SC realizado em 30 de março de 2019; 2) a segunda parte

é  composta  por  uma  sistematização  dos  quatro  grupos  de  trabalho  (Educação

Municipal, Educação Estadual, Ensino Superior e Educação Técnica e Profissional)

organizados na COEEDEP apresentaram um diagnóstico da educação catarinense,

a partir dos eixos orientadores do III Encontro Nacional de Educação.



1) AS ETAPAS PREPARATÓRIAS PARA O III ENCONTRO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO

Carta de Florianópolis

Nós  estudantes,  trabalhadores  e  trabalhadoras  em  educação,  das  esferas
municipais, estadual e federal, organizados em movimentos, entidades e sindicatos,
nos  reunimos  na  cidade  de  Florianópolis,  na  Etapa  Estadual  do  III  Encontro
Nacional  de  Educação.  Promovido  pela  Coordenação  Estadual  em  Defesa  da
Educação Pública e Gratuita, realizou-se nos dias 15 e 16 de junho de 2018, na
Universidade Federal de Santa Catarina.

Vivemos um período de crise econômica mundial do capitalismo. Nesse contexto, os
governos  têm  desferido  ataques  aos  direitos  conquistados  historicamente  pela
classe  trabalhadora,  como  vivenciamos  aqui  no  Brasil,  com  a  aprovação  da
contrarreforma trabalhista, a lei das terceirizações e a ameaça da contrarreforma da
previdência.  Entretanto,  esta  também  é  uma  conjuntura  marcada  pela  brava
resistência  dos  trabalhadores  e  dos  setores  oprimidos  em  nosso  país  e  em
inúmeros países do mundo.

Os ataques à Educação Pública, agravados no período recente, são expressos:

❏ no  Plano  Nacional  de  Educação  (2014-2024)  que  ressignifica  o  público,
retirando seu caráter estatal, permitindo o repasse direto de recursos públicos
para a esfera privada subordinando todas suas estratégias e metas, o que torna
um grande equívoco das organizações da classe trabalhadora reivindicar sua
efetivação, pois este aspecto central está sendo implementado rapidamente;

❏ na promulgação da Base Nacional Comum Curricular e na contrarreforma do
Ensino Médio;

❏ no Projeto Escola Sem Partido;
❏ no financiamento atrelado a resultados de avaliação externas e em larga escala;
❏ na abertura para contratação de trabalhadores da educação via Organizações

Sociais;
❏ nos projetos de voluntariado para as escolas;
❏ na destruição dos planos de carreira e concursos públicos, com a opção pela

contratação temporária;
❏ no preparo do quadro do magistério majoritariamente nas instituições privadas e

via EaD, bem como na retirada da autonomia universitária na formação docente;
❏ nas  Parcerias  Público-Privadas  com  Institutos  e  Fundações  empresariais

intervindo  na  formulação  de  políticas  educacionais,  na  gestão  das  escolas
públicas,  na  elaboração  de  material  didático,  na  formação  de professores  e
gestores, tendo como alvo a mercantilização da educação e a reprodução da
sociabilidade requerida pelo momento atual do capital;

❏ nos cortes de financiamento para a Educação Pública gerados pela aprovação
da EC 95/2016, cujo congelamento de vinte anos do gasto público já implicou,
entre  outras  coisas,  na  degradação  das  condições  de  infraestrutura  para
pesquisa,  ensino  e  extensão,  na  precarização  das  condições  de  trabalho  e
estudo,  no  corte  de  bolsas  agravando  as  condições  de  permanência  dos
estudantes nas Instituições Educacionais;



❏ no incremento das verbas públicas para as instituições privadas, via FIES e
PROUNI, e na transformação dos direitos sociais em serviços, como ocorre com
a EBSERH na gestão dos Hospitais Universitários;

❏ no  recrudescimento  de  políticas  e  ações  discriminatórias  sobre  a  classe
trabalhadora, que atingem com maior intensidade as pessoas LGBTT, negras,
quilombolas, mulheres, indígenas e do campo.

 

Levando em conta o cenário acima, nossos desafios para o próximo período são:

❏ ampliar  as  lutas  em  defesa  de  Educação  pública,  estatal,  gratuita,  laica,
universal, com gestão pública e democrática e com qualidade na perspectiva da
classe trabalhadora;

❏ recusar e enfrentar a tática da conciliação de classes, pois a história recente
demonstrou  que  ela  é  incapaz  de  atender  às  reivindicações  dos/as
trabalhadores/as e da juventude;

❏ não nos enganarmos na tarefa política dando centralidade ao processo eleitoral
na  expectativa  que  este  gere  efetivas  mudanças  sociais  que  suplantem  a
sociabilidade vigente;

❏ atualizar a proposta de Plano Nacional  de Educação da sociedade brasileira
(1996);

❏ ampliar  a  participação  das  entidades  e  dos  movimentos  em torno  do  ENE,
fortalecendo um espaço de aglutinação e construção de uma agenda comum de
lutas;

❏ ampliar,  especialmente  em  nossos  locais  de  atuação,  a  mobilização  e
resistência contra as Organizações Sociais na Rede Municipal  de Ensino de
Florianópolis;

❏ repudiar  e  denunciar  a  participação  das  federações  da  indústria  na  agenda
educacional por imporem a subordinação da educação à lógica do capital, como
a FIESC no projeto “Movimento Santa Catarina pela Educação”;

❏ ampliar  as  lutas  pela  realização  da  auditoria  da  dívida  pública  já,  com  a
suspensão imediata de seu pagamento, pois é a principal forma de transferência
direta de recursos do fundo público ao capital financeiro;

❏ denunciar e lutar pelo rompimento dos contratos e parcerias existentes entre as
secretarias de educação e organismos privados, como a do BID e a do Grupo
Educacional  Augusto  Cury  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Florianópolis  e  a  do  Instituto  Ayrton  Senna com a  Secretaria  de  Estado da
Educação de Santa Catarina.

Nossa necessidade premente é construirmos a unidade com base num diagnóstico
detalhado  da  realidade  e  com  uma  compreensão  aprofundada,  traçarmos  a
estratégia e as táticas que caminhem para a superação da ordem do capital. Para
contribuirmos no processo de reorganização da classe trabalhadora, conclamamos
todos e todas à participação e construção do III ENE.

Florianópolis, 16 de junho de 2018.



Contribuições ao III ENE: Novos elementos complementares à Carta de
Florianópolis

Nós  estudantes,  trabalhadores  e  trabalhadoras  em  educação,  das  esferas
municipais, estadual e federal, organizados em movimentos, entidades e sindicatos,
nos reunimos na cidade de Florianópolis, na segunda Etapa Estadual do III Encontro
Nacional  de  Educação.  Promovido  pela  Coordenação  Estadual  em  Defesa  da
Educação Pública e Gratuita (COEEDEP), realizou-se no dia 30 de março de 2019,
na Universidade Federal de Santa Catarina, sendo precedido pela segunda Etapa
Preparatória Municipal realizada em Joinville no dia 16 de março corrente.

Após a etapa de junho de 2018, nos propusemos a ampliar a COEEDEP e a partir
de seu trabalho contribuir para a compreensão da situação da educação no Brasil
realizando um diagnóstico da educação no Estado de Santa Catarina, organizado
em  4  Grupos  de  Trabalho:  Educação  Municipal  de  Florianópolis;  Educação
Estadual; Educação Superior;  Educação Técnica e Profissional. A sistematização
deste trabalho, em forma de relatório, compõe este documento e segue em anexo.

No debate, avaliamos que merecem destaque na nossa conjuntura os seguintes
elementos:

- mudança de conjuntura com eleição e posse de Bolsonaro para o Governo
Federal e Moisés para o Governo do Estado, além de legislativos federal e
estadual conservadores e com setores de extrema direita;

- recrudescimento  das  ações  de  ataque  aos  docentes  e  estudantes  e  à
liberdade  de  ensinar  e  aprender  pelas  ações  do  movimento  escola  sem
partido;

- recrudescimento da aplicação da EC 95/2016, com seus efeitos destrutivos
sobre a educação pública;

- continuidade  das  ações  privatizantes,  expressas  nos  anúncios  da  nova
equipe desqualificada do MEC;

- a continuidade da política educacional vinculada aos interesses da burguesia
expressa na nomeação de quadros dos aparelhos privados de hegemonia,
como o novo  Secretário de Estado de Educação;

- estímulo a militarização das escolas;
- o PL autorizando a homescholing;
- o  processo  de  sucateamento  das  escolas  do  campo,  quilombolas  e

indígenas;
- a luta contra a reforma da previdência,  que visa a extinção a previdência

pública;
- a defesa do concurso público para trabalhadores.

Nossa contribuição ao processo de compreensão da realidade para ampliar nossas
ações no processo de lutas sociais e de reorganização da classe trabalhadora está



em curso e com isso conclamamos todos e todas à participação e construção do III
ENE.

Florianópolis, 30 de março de 2019.



2) OS DIAGNÓSTICOS DA EDUCAÇÃO CATARINENSE

GT 1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL

O relatório do GT 03 sobre a educação na Rede Municipal de Ensino (RME)
de  Florianópolis  pautou-se  pelos  seguintes  eixos  deliberados  pela  Coordenação
Nacional  de  Entidades em Defesa  da Educação  Pública  (CONEDEP) para  o  III
Encontro Nacional de Educação (ENE): 1) Organização da classe trabalhadora; 2)
Gestão/organização  do  trabalho  escolar;  3)  Financiamento  da  educação;  4)
Trabalho na educação e condições de estudo;  5)  Universalização da educação,
acesso e permanência;  6) Conhecimento, currículo e avaliação;  7) Formação de
trabalhadores  da  educação  e  8)  Gênero,  Sexualidade,  Orientação  Sexual  e
Questões Étnico-Raciais.

1) Organização da classe trabalhadora

A organização dos trabalhadores da educação do município se dá através do
Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  Municipal  de  Florianópolis
(SINTRASEM), filiado a Central Única dos Trabalhadores (CUT). O sindicato, que
reúne também trabalhadores do quadro civil  e da Companhia de Melhoramentos da
Capital,  tem um histórico  de grandes mobilizações desde 1988,  quando da sua
fundação,  passando  por  vitórias  importantes,  entretanto  sofrendo  uma  grande
derrota em 2018 na greve contra as OSs.

Através  do  Conselho  Deliberativo  do  SINTRASEM,  é  possível  ampliar  o
debate e tirar  ações para  além da direção do sindicato,  onde cada unidade de
trabalho da prefeitura pode indicar um representante.

A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  (PMF)  vem,  sucessivamente,
buscando meios de impedir a categoria de mobilizar-se novamente, seja através de
perseguições aos grevistas, atrasos no pagamento dos dias de greve, assédio aos
trabalhadores  durante  reposição  e  na  tentativa  de  impossibilitar
pagamentos/reposição de dias não letivos.

A ameaça da MP 873 (contribuição sindical), a princípio em âmbito federal,
configura-se um sinal de alerta pelo qual teme-se que a categoria seja atingida.

2) Gestão/organização do trabalho escolar

A atual gestão municipal está a cargo do prefeito Gean Loureiro (MDB), que
desde seus primeiros dias vem travando embates com a categoria, quando buscou
destruir a carreira dos municipários com o chamado “Pacote de Maldades” em seus
primeiros dias a frente da PMF e fez com que deflagrasse a maior greve em adesão
do  serviço  público  municipal  de  Florianópolis  com mais  de  9  mil  trabalhadores



paralisados  (representando  95% da  categoria).  Após  38  dias  de  paralisação,  a
maioria das propostas foram retiradas da pauta pelo prefeito.

Mais  especificamente  sobre  a  organização  do  trabalho  escolar,  a
terceirização é uma situação que afeta toda a estrutura da rede, como segurança,
limpeza, cozinha, obras, almoxarifado (problema no repasse de material didático) e
autorização a Organizações Sociais (OSs) para gerir  o serviço público. Sobre as
OSs  registra-se  que,  até  o  presente  momento,  ainda  nenhuma  empresa  foi
credenciada.

 Com relação às privatizações, existe a ameaça de que a mesma ocorra na
perícia, trazendo implicações diretas na saúde do trabalhador tendo em vista sua
lógica mercadológica e de metas quantitativas para a garantia de sua taxa de lucro.

Os conselhos escolares foram criados em 1987, contando com a participação
de  representantes  da  direção,  dos  professores,  especialistas  em  assuntos
educacionais, pais, alunos e funcionários.

Apesar de não fazer parte dos princípios da gestão democrática por parte da
prefeitura,  desde  1994  ocorrem  eleições  diretas  para  direção  das  unidades
educativas, apesar de algumas unidades realizarem eleições de forma individual
antes disso, e ainda possuírem diretores indicados pela secretaria de educação. Ao
sairmos da última data base (2018), a prefeitura decidiu criar uma comissão com o
sindicato para discutir sobre a eleição direta para os cargos de direção, o que em
outros momentos era aceito pela prefeitura, porém ainda não ocorreram reuniões
desta comissão.

3) Financiamento da Educação

O FUNDEB é a principal  fonte  de pagamento dos professores  das redes
públicas (39% do orçamento). Em 2020 se encerra o prazo deste Fundo e o novo
governo ainda não apresentou nenhuma proposta para suprir a demanda.

Art. 212 (Constituição 1988) prevê aplicação de no mínimo 25% de todos os
impostos  arrecadados  pelo  munício  na  Educação.  O  atual  Plano  Municipal   de
Educação alega que Florianópolis tem investido acima do percentual para dar conta
da  obrigatoriedade  da  Educação  Infantil  (cerca  de  30%).  Registra-se  alerta  dos
setores da educação para a pauta de PEC defendida pelo ministro da economia
Paulo Guedes que pretende desvincular as receitas da União (DRU), desobrigando
as prefeituras de repassar os 25% mínimos para a educação.

Para além da discussão sobre o veto à DRU, registra-se como necessária a
discussão e denúncia acerca do mecanismo da dívida pública, que drena para o
sistema financeiro quase metade do orçamento federal. Aponta-se como primeira
tarefa a auditoria da dívida pública da União.

A  PMF  possui  contrato  de  empréstimo  com  o  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento (BID), que foi sancionado a partir da Lei Complementar 433/2012
(FLORIANÓPOLIS, 2012) e teve no Proyecto de Expansión Y Mejoramiento de la
Educación Infantil y la Enseñanza Fundamental em Florianópolis o detalhamento de
suas intenções, condições e contrapartidas que foram negociadas desde o ano de



2010 e que foram estruturadas em quatro componentes (Expansão da Cobertura e
Melhoria da Infraestrutura Educativa, Melhoria da Qualidade da Educação; Gestão,
Monitoramento e Avaliação; e Administração do Programa). 

O  contrato  de  empréstimo  do  BID  com  a  PMF  foi  no  valor  de  US$
58.860.220,00 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e vinte
dólares  estadunidenses)  e  possuiu  uma  contrapartida  de  US$  59.570.000,00
(cinquenta e nove milhões, quinhentos e setenta mil dólares americanos) da PMF.

O  ministro  da  economia  Paulo  Guedes  vem  defendendo  uma  PEC  que
pretende  desvincular  as  receitas  da  união,  o  que  implicaria  em  os  municípios
deixarem de ter a obrigatoriedade de investir  25% de suas receitas advindas de
impostos, o que representará um grave ataque a escola pública, além também de
outras áreas como a saúde.

Ainda no quesito  financiamento,  registra-se  a  presença de 44 instituições
conveniadas que drenam um recurso no valor de R$ 16 milhões do fundo público
municipal.

4) Trabalho na educação e condições de estudo

Com relação ao plano de carreira dos professores, consta-se o valor de 10%
para  regência  de  classe,  40%  para  Dedicação  Exclusiva,  2%  para  o  anuênio,
progressão  funcional  (acesso-nível,  aperfeiçoamento-formação  continuada,
assiduidade),  Hora  Atividade de 33% da jornada para  professores  de educação
infantil  e  anos iniciais  do ensino fundamental  (ferindo o  estatuto  dos Servidores
Municipais, que aponta que deveria estar em 40%). 

Existe o flagrante descumprimento com a lei do magistério ao postergar os
aumentos anuais diante da necessidade de aprovação pela Câmara de Vereadores.

Registra-se no front de lutas: a inclusão das auxiliares de sala na categoria
do magistério (hoje no quadro civil), a revogação da lei das OSs e revisão do Plano
de  Carreira.  Ainda  sobre  as  auxiliares,  foi  conquistado  na  última  data  base  a
garantia de formação em horário de trabalho, porém segue com dificuldades para
efetivação por parte da prefeitura.

A abertura de concurso público para repor as vagas do magistério vem sendo
postergada desde o final do ano de 2017, o que leva a proporção de professores
temporários  aumentar  nos  últimos  anos,  chegando  a  representar  41,6%  dos
trabalhadores em 2017. O fato de trabalhar-se com a parcialização das vagas tem
impedido as aulas de educação Física à diversos alunos da educação infantil.

5) Universalização da educação, acesso e permanência

Existe uma denuncia no Ministério Público sobre a ausência de vagas na
educação infantil. A prefeitura apontou como saída a parcialização das vagas que
antes  eram  integral,  porém  acaba  não  atendendo  a  demanda  das  mães/pais
trabalhadores.

O aumento da tarifa do transporte público em valores acima da inflação, bem



como mobilidade urbana precária, acarreta em dificuldades para trabalhadores do
município buscarem seus filho(as) na escola fazerem leva aos professores fazerem
hora extra sem serem remunerados para tal ao aguardar a chegada dos mesmos na
unidade escolar.

Houve a diminuição no número de refeições na educação fundamental de
quatro para duas.

A  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  tem  a  sua
metodologia  de  trabalho  (pesquisa)  comprometida  pela  ausência  de  estrutura
oferecida pelas unidades escolares, bem como em razão de todos os professores
atuantes possuírem contratos temporários, além de necessitarem atuar em mais de
uma unidade.

6) Conhecimento, currículo e avaliação

A RME do ano de 2007 até o ano de 2016 possuiu seu sistema próprio de
avaliação  em  larga  escala,  a  Prova  Floripa,  que  foi  descontinuada,  após  a
contratação  do  Centro  de  Políticas  Públicas  e  Avaliação  da  Educação  da
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  (CAEd/UFJF)  para  elaboração,
aplicação,processamento, análise e devolutivas. Essa descontinuidade somente foi
possível  devido  ao  boicote  da  categoria  que  fez  com  que  a  participação  de
estudantes na prova fosse a menor desde a criação da avaliação municipal (42,6%).

Existem indicativos que possivelmente acontecerá a primeira avaliação da
Educação  Infantil  na  RME,  já  sob  os  parâmetros  da  Base  Nacional  Comum
Curricular (BNCC) (aprovado em 2018).

A RME foi primeira rede do país a construir um currículo e diretrizes próprias
para Educação Infantil.  Inclusive, grande parte dos documentos da educação do
município  são  construídos  de  forma  conjunta  com  os  professores  da  RME,
resultando  em  determinado  avanço  teórico  nos  mesmos,  porém  possuindo
dificuldades para sua efetivação. Há o entendimento que BNCC vai representar um
retrocesso a essa construção coletiva.

Registra-se que a RME foi uma das primeiras redes a designar a educação
física curricular para esta etapa etapa de ensino.

No ano de 2019 a PMF, por meio da Secretaria de Educação, implantou em
11 unidade de ensino a Escola da Inteligência.  Segundo a PMF, a escolha das
unidades  foi  com  base  nas  que  estejam  situadas  em  locais  com  grande
vulnerabilidade  econômica  e  possuir  a  intenção  de  desenvolver  uma  educação
socioemocional  aos estudante. Compreendemos que o ensino das competências
socioemocionais como concernentes a uma faceta humanizada do capital atendem
às demandas do mesmo para formar o sujeito requerido pelo mercado do trabalho,
ao possuir autonomia e resiliência para saber lidar com conflitos e capturando a sua
subjetividade.

7) Formação de trabalhadores da educação



Na  formação  continuada,  foi  verificado  que  diversa  empresas  atuam
formações  descentralizadas  em  unidades  na  RME,  fazendo  a  ressalva  que  na
Educação Infantil é feita pelos próprios professores da rede.

No  presente  ano  de  2019  foi  contratada  a  empresa  “Faz  Educação  e
Tecnologia LTDA” ao valor de R$ 3.569.843,50, para prestar serviço de formação
continuada  dos  professores  da  RME.  Esta  empresa  trabalha  com  base  nas
competências socioemocionais, com problemática apontada anteriormente.

Registramos que no segundo semestre de 2018 a COEEDEP-SC realizou
formações  acerca  das  implicações  políticas,  econômicas  e  pedagógicas  da
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em cinco escolas da
RME: NEIM Poeta João da Cruz e Souza, EBM João Apóstolo, NEIM Irmão Celso,
EBM Donícia Maria da Costa, NEIM Ingleses.

8) Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Questões Étnico-Raciais

No ano de 2018 um grupo político de extrema direita buscou atacar e impedir
a  realização  de  uma  mostra  de  filmes  sobre  diversidade  em  uma  escola  do
município, entretanto com grande resistência da comunidade escolar, trabalhadores
da unidade e com o apoio do SINTRASEM, a mostra foi realizada e foi um grande
sucesso.

O município também possui suas diretrizes para a Educação das Relações
Étnico-Raciais desde 1994, sendo uma das cidades pioneiras na elaboração de uma
proposta para esta temática.

A parcialização das vagas na educação infantil em meio período influencia
diretamente no cotidiano das mães trabalhadores, que muitas vezes precisa recorrer
a cuidados pagos em seu horário de trabalho.

Para além dos descalabros,  a proposta de reforma da previdência deseja
fixar em 60 anos a idade mínima para professores se aposentarem, exigindo 30
anos de contribuição tanto para homens quanto para mulheres, não levando em
consideração  a  tripla  jornada  feminina.  O  impacto  para  os  trabalhadores  da
educação municipal deverão ser em efeito cascata após aprovada a Proposta de
Emenda Constitucional. Sobre a previdência ainda, registra-se que desde 2009 foi
criada  uma previdência  complementar,  facultando  a  parte  patronal  dividir  a  sua
contribuição, o que levou a quase a sua falência e levando a nova união dos dois
fundos de previdência (antes e posterior de 2009). 

A convocação de professoras com estabilidade gravídica para trabalhar no
programa “Educar no Verão” no ano de 2018 realizou-se em situações insalubres,
face o calor e as péssimas condições de infra-estrutura.

O Projeto de Escola Sem Partido foi rejeitado na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara de Vereadores.



GT 2 - EDUCAÇÃO ESTADUAL

Este relatório apresenta alguns dos pontos destacados pelo GT no que se
refere aos retrocessos na educação, em nível estadual, em Santa Catarina. Está
dividido nos seguintes tópicos: BNCC e o Novo Ensino Médio; Escola sem Partido
(Lei da Mordaça); MP 873/19; Problemas de estrutura nas escolas; LC 668/2015.
Todos expostos em maiores detalhes abaixo.

BNCC E NOVO ENSINO MÉDIO 

Em Santa Catarina, algumas iniciativas com características em comum com
o  Novo  Ensino  Médio   já  vinham  sendo  colocadas  em  prática,  e  podem  ser
analisadas como possíveis “ensaios” do Novo Ensino Médio no estado. No ano de
2010 a Secretaria de Educação implementou o Ensino Médio Inovador (EMI), que
atende hoje 155 escolas e cujo principal  diferencial  é a ampliação no tempo da
jornada escolar e,  em teoria,  “o desenvolvimento de atividades integradoras que
articulam as dimensões do trabalho,  da ciência,  da cultura e da tecnologia”.  Na
prática, os professores que atuam no  EMI não recebem formação especializada e
portanto tem dificuldades em diferenciar seu trabalho daquele realizado no Ensino
Médio regular. Some-se a isso um profundo corte de verbas no ano de 2019, que
obrigou  a  maioria  das  escolas  a  abandonar  o  programa,  cancelando  novas
matrículas e mantendo apenas as turmas de 2º e 3º ano.   -  esse abandono foi
também pela necessidade de migrar desse projeto para o novo ensino médio

Com uma proposta semelhante, o Ensino Médio Integral em tempo Integral
(EMITI)  começou  em 2017,   fruto  de  uma  parceria   da  Secretaria  estadual  de
Educação com Instituto Ayrton Senna e apoio do Instituto Natura, da Capes, do
Movimento Santa  Catarina pela  Educação,  do BID e  da FIESC (Federação das
Indústrias de Santa Catarina). No início de 2018, já eram relatados problemas de
infraestrutura em todas as  30 escolas que haviam aderido ao programa, em um
indicativo de que a efetivação da  proposta não era tão promissora quanto havia
sido divulgado. Se a ilusão era de que as escolas solucionariam seus problemas
através  do  recebimento  de  verbas  vindas  das  empresas  privadas,  a  realidade
mostrou  ser  cruel:   falta  de  internet,  salas  sem  climatização,  laboratórios  sem
equipamentos e espaços improvisados são alguns dos problemas mais frequentes.
Já no fim de 2018, cinco escolas da rede desistiram de ofertar novas turmas. 

A  baixa  adesão  dos  estudantes  em  ambos  programas  se  deve,
primeiramente, à necessidade econômica dos filhos da classe trabalhadora: tanto o
EMI  quanto  o  EMITI  oferecem  aulas  em  período  integral,  o  que  prejudica
diretamente os estudantes que precisam trabalhar  -  e  é  uma forte  indicação do
fracasso de tais projetos. 

A aprovação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), realizada
de  maneira  totalmente  vertical  e  sem  nenhuma  discussão  com  a  comunidade
escolar, retrata bem os tempos em que vivemos: o prazo que o governo federal
impôs para a efetivação do Novo Ensino Médio é o ano de 2022, porém em Santa



Catarina nenhuma ação vem sendo realizada no sentido de mapear as escolas para
definição de “itinerários formativos” (como prevê a Reforma do Ensino Médio) ou de
preparar a comunidade escolar para tais mudanças. É um assunto do qual muito se
fala nas unidades escolares mas pouco se sabe por canais oficiais de informação.
Ao flexibilizar o conteúdo que será ensinado aos alunos e manter a obrigatoriedade
somente de Língua Portuguesa, Matemática nos três anos, a Reforma já prejudicará
em um primeiro momento os professores de todas as outras disciplinas, que terão
sua jornada de trabalho ainda mais  precarizada ao terem que dividir  sua carga
horária em múltiplas escolas. 

A  possibilidade  de  que  parte  da  carga  horária  do  Ensino  Médio  seja
realizada em disciplinas EaD (Educação à Distância) esconde, por trás do discurso
de inovação tecnológica, a possibilidade crescente de privatização da Educação -
seja através da compra de serviços como plataformas online ou compra de apostilas
produzidas por empresas privadas ditas “especializadas em educação”. Ao mesmo
tempo,  exclui  do  processo  educativo  todo  e  qualquer  estudante  que  não  tenha
acesso a computador e/ou internet em suas residências.

Por  sua vez,  o  foco no ensino técnico demonstra bem os propósitos da
BNCC e do Novo Ensino Médio: formar mão de obra minimamente qualificada (vide
as  únicas  disciplinas  comuns  a  todos  os  itinerários  formativos)  para  manter  o
exército de reserva que atenda às demandas do capitalismo .

Estes  são  apenas  alguns  dos  problemas  causados  pelo  “Novo  Ensino
Médio”.  Além  destes,  já  facilmente  identificados,  outros  pontos  carecem  de
respostas: qual será o futuro do Ensino Médio noturno a partir do aumento da carga
horária obrigatória? Sabemos que o público-alvo deste turno é predominantemente
de  trabalhadores  que  não  possuem  condições  materiais  concretas  para  se
dedicarem a um ensino médio em tempo integral. Ou ainda: Qual será o futuro da
carreira de professor, uma vez que as alterações na LDB preveem a contratação de
não-licenciados  que  comprovem “notório  saber”  em suas  áreas?  Neste  cenário,
predominam as dúvidas e indefinições.

ESCOLA SEM PARTIDO (Lei da Mordaça)

As discussões a respeito  do  projeto  Escola sem Partido,  que tem como
principal defensora em Santa Catarina a deputada Caroline Campagnolo (PSL), tem
tido avanços e recuos nas disputas institucionais.  Em Florianópolis, o Projeto da
Escola Sem Partido foi rejeitado no dia 11 de março pela Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara de Vereadores, e este parecer deverá ir a plenário. Caso
mantido,  o  projeto  será  arquivado;  do  contrário,  voltará  a  tramitar  nas  demais
comissões da Câmara. Em nível estadual, nos últimos anos também a disputa está
se dando principalmente  no âmbito do judiciário, como mostram alguns exemplos:
em Blumenau no ano passado,  a  Procuradoria  da Câmara havia  considerado o
projeto inconstitucional; em janeiro de 2019, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
autorizou a deputada do PSL a receber denúncias de alunos, e  posteriormente o
STF derrubou a decisão. Por sua vez, o imobilismo do SINTE em nada colabora



para que as discussões sejam realizadas de maneira mais efetiva nas unidades
escolares, permanecendo o tema sendo tratado apenas informalmente.

MP 873/19

No início de março de 2019, o governo Bolsonaro (PSL) lançou a MP 873,
em  mais  uma  tentativa  de  dificultar  o  financiamento  dos  sindicatos,  em  um
documento  que  prevê  que  a  contribuição  sindical  teria  que  ser  descontada  em
boleto,  e  não mais  em folha  de pagamento.  Assim como o  projeto  Escola  sem
Partido,  a  discussão sobre  a  MP 873 foi  levada para o âmbito  jurídico,  onde a
medida  tem  sido  considerada  inconstitucional.  Acompanhando  a  tendência  do
sindicalismo  brasileiro  dos  últimos  anos,  que  tem  focado  suas  ações  na
institucionalização das lutas dos trabalhadores, as centrais sindicais publicaram uma
nota de repúdio que afirma que as centrais tomarão “todas as medidas de caráter
legal  e  iniciativas  junto  ao  Congresso  Nacional  e  às  bancadas  dos  partidos
políticos”. 

PROBLEMAS DE ESTRUTURA NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Os problemas de estrutura nas escolas estaduais não são novidade. Esse
problema já foi  e é denunciado por diversos profissionais e entidades, chegando
inclusive a ser reconhecido no Plano Plurianual vigente até este ano. Atualmente, de
acordo  com  informações  do  SINTE,  os  pontos  centrais  de  dificuldade  são:  (i)
problemas de estrutura física e rede elétrica, com grande número de escolas que
contam com a estrutura física em diferentes graus de comprometimento,  sem o
devido acompanhamento do Poder Público, o que expõe profissionais e alunos a
risco  nas  atividades  cotidianas,  com  redes  elétricas  em  péssimas  condições,
telhados frágeis, dentre outros problemas; (ii) materiais de trabalho inadequados,
em que o grande exemplo são os quadros de giz,  ainda mantidos em algumas
escolas,  expondo  professores  e  alunos  a  substâncias  prejudiciais  à  saúde;  (iii)
problemas de informatização, caso em que após adotado o uso de diários de classe
online, pelo governo, ainda não foram fornecidos subsídios necessários para que os
profissionais, de fato, possam implementar o sistema sem despesas pessoais, isto
porque  não  está  disponível  sinal  de  internet  adequado  para  isso,  tampouco
computadores e outros insumos essenciais para o trabalho. 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E PRECARIZAÇÃO DAS FUNÇÕES 
ESCOLARES

Todos  os  problemas estruturais  acima têm sido  repassados  nos  últimos
anos, pelas gestões da Secretaria de Educação, que mantém o discurso de estar
fazendo levantamentos, que nunca terminam, para montar um plano de ação, que,
obviamente,  está  longe  de  ser  realizado.  Porém,  devemos  incluir  ainda  a



problemática da carência de profissionais especializados nas distintas áreas, dentro
e fora da sala de aula.

O descaso com a leitura,  competência  fundamental  na  formação do ser
humano, verificado pela inexistência do cargo de bibliotecária na rede estadual. Na
realidade,  muitas  vezes  sequer  existe  uma  biblioteca,  sendo  sua  ausência
camuflada  como  “sala  de  leitura”.  Em  ambos  os  casos,  estes  espaços  são
supervisionados quase majoritariamente por professores readaptados que sequer
recebem formação adequada para desempenhar as funções necessárias.

As salas de informática estão subutilizadas devido à obsolescência e falta
de  manutenção  dos  equipamentos,  e  de  maneira  similar  a  contratação  de
professores de informática se dá de maneira heterogênea e irregular nas escolas do
estado. De maneira similar, a contratação de professores temporários para atuarem
como segundo professor foi propositalmente negligenciada no processo seletivo de
ACTs 2018, e só ocorreu após intervenção do sindicato frente à SED. A atuação
destes  profissionais  é  fundamental  no  atendimento  de  crianças  e  adolescentes
diagnosticados com necessidades especiais,  e  a  situação descrita  anteriormente
comprova onde estão as prioridades do atual governo - que segue a linha de seus
predecessores no que tange à precarização crescente da educação pública. 

A formação continuada é obrigatória no início do ano letivo, e não passa de
vídeo-aulas com conteúdo decidido de maneira vertical dentro das salas da SED,
apresentando temática e material que, devido a seu próprio caráter impositivo, não
dialogam com as demandas reais de formação que os professores possuem. Neste
cenário de faz-de-conta, as inúmeras carências de discussões políticas, formação
técnica e troca de experiências é impossível de ocorrer.

Outro problema que atinge diretamente os estudantes é a merenda escolar,
terceirizada.  Os  resultados  dessa  terceirização  são  alimentos   altamente
processados. A merenda do estado, conhecida como “risotolândia”,  não oferece
aos estudantes os nutrientes necessários para uma alimentação saudável  e  por
conta disso muitos jovens estão apresentando anemia e aspecto depressivo.

PISO SALARIAL E PLANO DE CARREIRA

O  Piso  Salarial  Profissional  Nacional  do  magistério  público  da  educação
básica (PSPN), obteve um reajuste de 4,17% para o ano de 2019, conforme o valor
publicado na Portaria interministerial n° 6 do MEC do dia 26/12/2018. Esse reajuste,
que deveria ter validade a partir de 1º de janeiro de 2019 faria com que o piso, que
atualmente é de R$ 2.455,35 passasse para R$ 2.557,73. 

O reajuste do Piso deveria ser aplicado em todos os níveis da carreira, no
entanto isto não acontece em Santa Catarina desde 2011. Desde então o governo
somente vem reajustando o valor no início da carreira. 

Em 2015 o governo aprovou o novo Plano de Carreira, a famigerada Lei 668,
que incorporou a regência de classe, elevando o valor do piso estadual para além
do valor  nacional,  argumento  pelo  qual,  o  governo  não  repassou  ao  magistério
catarinense os reajustes do piso nacional de 2016, 2017 e 2018, aplicando apenas



os  percentuais  da  descompactação  da  tabela  salarial  conforme  previsto  na  lei.
Segundo as informações do SINTE, nas duas primeiras audiências com o novo
governo, a pauta priorizou os quatro pontos aprovados em assembleia sobre pauta
salarial, porém não há informes mais específicos. 

 Para além disso, outras problemáticas apontadas são a possibilidade do fim
da estabilidade dos efetivos e remanejamento dos trabalhadores para onde houver
carga horária compatível, diretamente relacionado ao Novo Ensino Médio. A  hora
atividade,  além de  ser  extremamente  reduzida,  exige  que  neste  período  sejam
inseridas informações para a plataforma online, reduzindo mais ainda o tempo de
planejamento das aulas. O panorama geral dos professores no estado de Santa
Catarina é de uma massa de desempregados,  que compõem o grande exército
industrial  de  reserva  na  educação,  se  submetendo  às  adversas  condições  de
trabalho.



GT 3 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

Em Santa Catarina (SC), em 2017, 291.143 (81,2%) das matrículas do ensino
superior estão em instituições privadas, na licenciatura a soma é de 62.547 (84,8%).
55.607 (75,4%) matrículas das licenciaturas são na modalidade a distância, destas
48.023  (86,4%)  estão  em  IES  particulares,  que  sozinhas  na  modalidade  de
educação a distância (EaD) concentram 65,1% das matrículas em licenciaturas. 

Entre as matrículas gerais privadas em EaD de SC, 64.557 receberam algum
tipo  de  financiamento,  entre  eles  os  7.866  bolsistas  integrais  e  717  parciais  do
PROUNI,  1.492  de  financiamentos  estaduais,  seis  de  financiamentos  estudantis
municipais,  690  de  financiamento  reembolsável  administrado  pela  Instituição  de
Ensino  Superior,  214  de  financiamentos  externos  às  IES  e  57.297  utilizam
financiamento estudantil não reembolsável administrado pela IES. 
 
Tabela  1  –  Frequência  e  percentual  de  matrículas  gerais  e  em licenciaturas  no
Ensino Superior de Santa Catarina, por categoria administrativa, 2017

EaD Presencial TOTAL

N

%
CATEGO
RIA

%
TOT
AL N

%
CATEGO
RIA

%
TOT
AL N %

GERAL 1256
99 100 35,1

2328
76 100 64,9

3585
75 100

Federal 2254
1,8 0,6

4014
8 17,2 11,2

4240
2 11,8

Estadual 1730
1,4 0,5

1143
4 4,9 3,2

1316
4 3,7

Municipal 41
0,0 0,0

1182
5 5,1 3,3

1186
6 3,3

Particular 1100
58 87,6 30,7

5047
5 21,7 14,1

1605
33 44,8

Privada  sem
fins
lucrativos

1161
6

9,2 3,2

1189
94

51,1 33,2
1306
10 36,4

LICENCIATU
RA

5560
7 100,0 75,4

1814
3 100,0 24,6

7375
0 100

Federal 976 1,8 1,3 5293 29,2 7,2 6269 8,5



Estadual 1463 2,6 2,0 1721 9,5 2,3 3184 4,3

Municipal 40 0,1 0,1 1710 9,4 2,3 1750 2,4

Particular 4802
3 86,4 65,1

1863
10,3 2,5

4988
6 67,6

Privada  sem
fins
lucrativos 5105 9,2 6,9

7556

41,6 10,2
1266
1 17,2

Fonte: INEP (2017).
Nota: Elaboração própria. 

Os professores de Santa Catarina vem sendo formados, majoritariamente na
modalidade a distância conforme gráfico 1. Somos o estado brasileiro com maior
percentual de matrículas EaD na formação de professores, cabendo destacar que a
maior parcela desse total se concentra nos cursos de Pedagogia e Educação Física.

 



 



Tabela 2 – Matrículas em licenciaturas em Santa Catarina por modalidade de ensino
e categoria administrativa, 2011, 2015, 2017.     

 2011 2015 2017

 N % N % N %

PÚBLICA
1469
6 31,5%

1753
6 28,3%

1120
3 15,2%

Presencial
1148
3 24,6%

1037
2 16,7% 8724 11,8%

EaD 3213 6,9% 3413 5,5% 2479 3,4%

PARTICULAR
2183
4 46,8%

3771
2 60,8%

4988
6 67,6%

Presencial 2431 5,2% 2458 4,0% 1863 2,5%

EaD
1940
3 41,6%

3525
4 56,8%

4802
3 65,1%

PRIVADA
SEM FINS

1007
7 21,6%

1056
0 17,0%

1266
1 17,2%

Presencial 7117 15,3% 7072 11,4% 7556 10,2%

EaD 2960 6,4% 3488 5,6% 5105 6,9%

TOTAL
4660
7 100,0%

6205
7 100,0%

7375
0

100,0
%

Presencial
2103
1 45,1%

1990
2 32,1%

1814
3 24,6%

EaD
2557
6 54,9%

4215
5 67,9%

5560
7 75,4%

Fonte: INEP (2017).
Nota: Elaboração própria. 

A IES Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S LTDA (UNIASSELVI)
concentrou 59.110 (47%) matrículas em EaD no estado e é controlada por grupos
norte americanos. Em 2015 havia sido vendida pelo Grupo Kroton “às gestoras de
private equity Carlyle e Vinci Partners”, e em 2018 25% da empresa “foi vendida por
R$ 375 milhões para o fundo americano Neuberger Berman”. Dessa quantia, 112,5
milhões serão utilizados para novas aquisições, “preferencialmente de instituições
de graduação on-line” (KOIKE, 2018)1, haja vista que o crescimento de polos não

1 KOIKE,  Beth.  Após  aporte  de  novo  sócio,  Uniasselvi  prevê  aquisições.  Valor.  19/06/2018.
Disponível  em:  <https://www.valor.com.br/empresas/5603477/apos-aporte-de-novo-socio-
uniasselvi-preve-aquisicoes>. Acesso em: 14 mar. 2019.



impacta financeiramente ao grupo e traz ganhos em escala. O barateamento dos
polos de apoio presencial se deve à terceirização dos mesmos, quem investe são os
donos dos polos  em um sistema de franquia.  A  UNIASSELVI  fornece a marca,
plataforma  e  cursos  prontos  e  o  dono  do  polo  investe  no  espaço  e  demais
despesas.  Em  segundo  lugar  vem  a  Faculdade  Pitágoras  Unopar  com  16.826
(13,4%) matrículas e a Faculdade Pitágoras de Uberlândia com 14.236 (11,3%),
ambas mantidas pela a Editora e Distribuidora Educacional S/A do grupo Kroton,
totalizando  (31.062)  24,7%  matrículas.  Em  terceiro  o  Centro  Universitário  de
Maringá (UNICESUMAR), mantido pelo Centro de Ensino Superior de Maringa Ltda
(CESUMAR)  com  8.948  (7,1%).  Na  soma  esses  três  grupos  empresariais
(UNIASSELVI,  KROTON  e  CESUMAR)  somam   99.120  (78,9%)  das  125.699
matrículas em Ead em SC, no ano de 2017.

Também de Santa Catarina é a maior empresa de produção de conteúdos
para  cursos EaD, a  FabriCO.  Fornece cursos para  o Instituto  Federal  de  Santa
Catarina  (IFSC),  diversas  empresas  estatais  e  também para  a  Uniasselvi.  Para
criação da plataforma WayCO, seu principal produto, recebeu aporte financeiro da
FAPESC e do CNPq. Atualmente sua expansão inclui  países da América Latina
como México e suas ações são negociadas na bolsa de valores (DTCOM, 2018a,
2018b)2.

2 DTCOM. Quem somos. 2018a. Disponível em: <https://dtcom.com.br/>. Acesso em: 04/02/2019.
DTCOM.  Rumo ao mercado internacional, DTCOM firma contrato no México!. 2018b. Disponível
em: <https://dtcom.com.br/blog/mercado-internacional-ead-mexico/>. Acesso em: 04/02/2019.



 
PÓS GRADUAÇÃO

1. As muitas pós-graduações no estado e as poucas ações afirmativas

Quando analisamos as universidades públicas e institutos federais em Santa
Catarina,  encontramos  cursos  de  pós  graduação  oferecidos  em  5  instituições
públicas diferentes, entre mestrado e doutorado strictu sensu, mestrado profissional
e  especializações.  Importante  atentar  para  o  perfil  de  ingresso  de  estudantes
nessas instituições, onde as ações afirmativas não estão presentes em todos os
programas.   

Na Universidade Federal de Santa Catarina temos 86 diferentes programas
de  pós  graduação3.  Apenas  9%4 possui  normativa  de  ações  afirmativas  para  o
processo de ingresso nos cursos. Na Universidade do Estado de Santa Catarina
dos 53 cursos5,  sendo a  única  especialização da lista  à  distância,  encontramos
apenas  um  edital  de  ingresso6 com  vagas  de  ações  afirmativas.  No  Instituto
Federal  de Santa Catarina,  dos 105 cursos entre mestrado e especializações7,
sendo 64 EaD, há vagas de ação afirmativa apenas para os cursos de mestrado
profissional,  segundo  instrução  normativa  nº  17,  de  12  de  dezembro  de  2018.
Enquanto  no  Instituto  Federal  Catarinense,  dos  15  cursos8,  entre  mestrado
profissional e especializações, nenhum possui ações afirmativas para o ingresso de
estudantes. A única universidade pública do estado que possui ações afirmativas
como prerrogativa de todos os cursos de pós graduação é a Universidade Federal
da Fronteira Sul. Através da resolução nº 08/2017 – CONSUNI/CPPGEC, todos os
48 cursos e as 3 residências médicas9 usa o critério de cotas em seu sistema de
ingresso. 

Entendemos  que  as  ações  afirmativas  na  pós  graduação  são
indispensáveis,  a  fim  de  instituir  um  acesso  de  pessoas  negras,  indígenas  e
quilombolas, ampliar o debate sobre esses grupos e romper com a produção de
conhecimento elitista e branco da pós graduação brasileira.

3 Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  Pró  Reitoria  de  Pós  Graduação
<propg.ufsc.br/cap/programa
s-de-pos-graduacao/>. Acesso em março de 2019. 
4 Ações  afirmativas  na  Pós  Graduação da  Associação  de  Pós-Graduandos  da  UFSC
<apg.ufsc.br/acoe
s-afirmativas-na-pos-graduacao/>. Acesso em março de 2019. 
5 Universidade do Estado de Santa Catarina <udesc.br/posgraduacoes>. Acesso em março de 2019. 
6 Edital  de  Processo  Seletivo  para  nova  turma  de  mestrado  e  doutorado  em  Teatro ,  UDESC.
<udesc.br
/ceart/noticia/
udesc_lanca_edital_de_processo_seletivo_para_nova_turma_de_mestrado_e_doutorado_em_teat
ro>. Acesso em março de 2019. 
7 Instituto Federal de Santa Catarina <ifsc.edu.br/pos-graduacao>. Acesso em março de 2019. 
8 Instituto Federal Catarinense < ifc.edu.br/pos-graduacao/>. Acesso em março de 2019. 
9 Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul  <uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/pesquisa-e-pos-
graduacao
/pos-graduacao>. Acesso em março de 2019. 



2. Falta de reajuste nas bolsas 

O último reajuste das bolsas de mestrado e doutorado ocorreu em 1º de abril
de 2013 e desde lá seguimos com o aumento do custo de vida para pós graduandas
e  pós  graduandos.  Se  o  reajuste  atualmente  fosse  realizado  de  acordo  com a
inflação do período - que já somou 37% desde 2013 - e com referência no Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o valor das bolsas seriam: de mestrado um
equivalente a R$ 2082,72 e  doutorado R$ 3054,66, como podemos observar no
gráfico  elaborado  pela  Associação  Nacional  de  Pós  Graduandos  (ANPG)  em
fevereiro de 201910. 

Atualmente a bolsa de mestrado é de R$1500 e de doutorado R$2200, o que
não se alterou de forma significativa desde 1995 - como mostra o gráfico11 abaixo. 

10 O reajuste das bolsas da pós graduação é urgente e necessário, da Associação Nacional de Pós
Graduandos  <anpg.org.br/04/02/2019/o-reajuste-das-bolsas-de-pos-graduacao-e-urgente-e-
necessario/>. Acesso em março de 2019. 
11 Cartilha do reajuste  de bolsas,  da  Associação  Nacional  de  Pós  Graduandos  <anpg.org.br/wp-
content/
uploads/2019/02/cartilha-reajuste-2-1.pdf>. Acesso em março de 2019.  



Atualmente, o não aumento de bolsas vem sendo justificado pela Emenda
Constitucional 95, aprovada em 2016 e que prevê o congelamento de investimentos
durante os próximos vinte anos. No entanto, além da revogação imediata da EC95,
a  APG-UFSC  entende  que  há  como  buscar  no  orçamento  nacional  formas  de
subsidiar o aumento das bolsas de mestrandas e doutorandas -  como mostra o
esquema abaixo. 



3. UFSC e os cursos de especialização pagos

Em fevereiro de 2019,  houve uma primeira tentativa de aprovação de um
curso de especialização (pós-graduação lato sensu) na Câmara de Pós-graduação
(CPG), espaço deliberativo institucional da Universidade quanto aos assuntos da
pós graduação, com representação administrativa, docente e discente. Tal curso,
chamado  Inovação e empreendedorismo, previa a cobrança de uma mensalidade
de R$ 530,00 de cada estudante matriculado. Essa votação retirada de pauta para
dar lugar a uma anterior que diz respeito à regulamentação geral que permite cursos
de especialização pagos dentro da UFSC, a qual ainda está em trâmite. 

A  existência  de  um  curso  pago  em  uma  universidade  pública  fere  seu
princípio  de  gratuidade  e  seu  caráter  público12.  Nos  últimos  anos  vemos  um
crescente desmonte da universidade pública: o abandono de sua função social, o
financiamento de universidades privadas mediante endividamento estudantil  junto
aos bancos, os decrescentes investimentos em acesso e permanência. Além disso,
novamente a EC 95/2016 agrava a situação. 

4. A FAPESC e a iniciativa privada 

No início de 2019, várias/os pós-graduandas/os da Universidade Federal de
Santa Catarina que recebem bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação
do Estado de Santa Catarina (FAPESC) relataram que o pagamento referente à
janeiro  só  foi  efetivado no dia  20  de fevereiro.  Quando questionada  pela  APG-
UFSC, a fundação afirmou que o problema se deve à “troca de gestão” em meio ao
funcionamento  atípico  da  máquina  administrativa  em  janeiro,  o  que  ainda  que
poderia  se  repetir  pelos  próximos  dois  meses.  Esse  atraso  contrasta  com  o
imediatismo  que  a  FAPESC  atribuiu  ao  cancelamento  da  bolsa  “em  caso  de
insuficiência de desempenho do bolsista” (embora sem qualquer critério que defina
tal insuficiência) no edital de outubro de 201713. 

Além  do  problema  do  repasse  de  bolsas  e  o  aparente  descaso  com  a
permanência  estudantil,  a  FAPESC caminha  a  passos  largos  e  com os  braços
abertos ao encontro da iniciativa privada. O atual presidente empossado pelo novo
governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), Fabio Holthausen defende que
a  Universidade  assuma  “uma  postura  mais  inovadora  e  empreendedora,  seja
contribuindo  para  o  desenvolvimento  de  uma  cultura  mais  inovadora  e
empreendedora  nas  regiões  onde  atuam,  seja  transferindo  o  conhecimento
existente  entre  ‘seus  muros’  para  o  setor  produtivo,  para  o  governo  e  para  a
sociedade, seja adotando estratégias que as tornem, elas próprias, organizações
inovadoras e empreendedoras”14.

12 Especializações pagas: por que ser contra?, da Associação de Pós Graduandos da UFSC <apg.ufsc
.br/2019/03/27/especializacoes-pagas-por-que-ser-contra/>. Acesso em março de 2019. 
13 FAPESC lança chamada de bolsas de mestrado e doutorado, da Fundação de Amparo à Pesquisa
de  Santa  Catarina  <fapesc.sc.gov.br/fapesc-lanca-chamada-de-bolsas-de-mestrado-e-doutorado>.
Acesso em março de 2019. 
14 Com  governador  Móises,  FAPESC  continua  na  direção  errada,  da  Associação  dos  Pós



Não é dessa gestão que a FAPESC assume um discurso de pacto com os
empresários catarinenses. A gestão anterior de Sergio Luiz Gargioni, já enfatizava
apenas questões de mercado e financiamento de empresas, deixando de lado a
pesquisa básica, as ciências humanas, a educação, as bolsas e a demanda por
uma produção científica e tecnológica a serviço das necessidades da maioria do
povo15.  Não há horizonte possível de financiamento público da ciência em Santa
Catarina  enquanto  a  direção  da  FAPESC  estiver  defendendo  uma  política  de
redistribuição  regressiva  de  renda.  Para  impulsionar  e  aprimorar  a  ciência
catarinense,  é  necessário  debater  profundamente o que se entende por ciência,
qual  seu  papel  em  uma  sociedade  profundamente  desigual,  e  melhorar
qualitativamente  a  distribuição  de  recursos  segundo  essa  concepção  revigorada
daquilo que a ciência pode fazer pelo povo catarinense.

5. CAPES-PrInt

Está em voga nos últimos anos,  um processo de internacionalização dos
programas de pós-graduação, a fim de submeter a Ciência nacional aos modelos
geopolíticos  e  restringir  a  autonomia  de  pesquisa  brasileira.  Em  2017  temos  o
lançamento  do  edital  do  Programa  Institucional  de  Internacionalização  (CAPES-
PrInt) que prevê uma nova organização para bolsas de sanduíche em universidades
do exterior durante a pós-graduação, com foco no doutorado e pós-doutoramento. O
programa é imposto de forma arbitrária e de cima para baixo, além de surgir em
meio a diversas dúvidas por parte de professores e estudantes. Há nesse programa
um ranqueamento entre supostas “áreas prioritárias” e a elitização dos programas
de acordo com sua nota na CAPES, com prioridade para programas nota 5, 6 e 7. 

No edital lançado pela CAPES em 201716, a palavra “gestor” é central, o que
nos  remete  à  lógica  empreendedora  e  capitalista  a  qual  esse  programa  está
submetido. Além disso, a parceria com as instituições se dá com países com os
quais a Capes mantém “cooperação efetiva”,  sendo 15,  dos 26 países listados,
europeus  e  os  demais  reconhecidas  economias  mundiais17.  Importante  ressaltar
também que o edital  alerta para a contratação de professores com “reconhecido
desempenho  científico  em  nível  internacional”,  ou  seja,  só  reforça  o  caráter
produtivista do horizonte de Ciência defendido.

O CAPES-PrInt ainda gera um certo monopólio das pesquisas disponíveis

Graduandos  da  UFSC  <apg.ufsc.br/2019/01/08/com-governador-moises-fapesc-continua-na-
direcao-errada/>. Acesso em março de 2019. 
15 A FAPESC precisa de uma direção comprometida com a Ciência e a Tecnologia Públicas,  da
Associação de Pós Graduandos da UFSC. <apg.ufsc.br/2018/07/17/a-fapesc-precisa-de-uma-direcao-
comprometida-com-a-ciencia-e-tecnologia-publicas/>. Acesso em março de 2019. 
16 Edital  41  2017  -  CAPES  PrInt
<capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/20032019_CAPES_
PrInt_EDITAL_41_2017_-_ALTERA%C3%87%C3%83O.pdf>. Acesso em março de 2019. 
17 Anexo I: relação dos países com os quais a cooperação científica e acadêmica com o brasil tem se
mostrado  mais  efetiva,  CAPES-PrInt  <capes.gov.br/images/stories/download/editais/02022018-
Edital-
41-2017-Print-alteracao-anexo-1.pdf>. Acesso em março de 2019. 



para internacionalização, tendo temas prioritárias de investimento. No edital lançado
pela Universidade Federal de Santa Catarina em 201818, as prioridades são:

“a)Internacionalização  do  ensino  superior,  incluindo  linguagem,  cultura  e
identidade;

b)Sustentabilidade  ambiental,  incluindo  gestão  de  recursos  hídricos  e  de
resíduos, fontes renováveis de energia, e conservação e uso da biodiversidade;

c)Indústria 4.0, incluindo automação, internet das coisas, e computação em
nuvem;

d)Biotecnologia e biomedicina, incluindo saúde humana; 
e)Nanociência  e  nanotecnologia,  incluindo materiais,  fármacos,compósitos,

sensores e dispositivos”. 

Autonomia

A concepção  de  autonomia  (didático-científica,  administrativa  e  de  gestão
financeira  e  patrimonial)  está  vinculada  ao  financiamento,  o  que  pressupõe  o
financiamento  público  como  garantia  para  a  autonomia  universitária.  Esta  está
prevista no artigo 207 da Constituição Federal.

A autonomia também está vinculada com o funcionamento democrático das
instituições, com base em colegiados e cargos de direção eletivos. Uma ameaça
que  se  coloca  no  atual  governo  é  a  indicação  de  reitores  não  eleitos
democraticamente.  Ainda  que  vigore  a  legislação  do  período  da  ditadura
empresarial militar, há uma prática difundida amplamente entre as universidades de
consulta  à  comunidade  para  o  cargo  de  reitor  e  encaminhamento  de  uma lista
tríplice ao MEC com os mais votados, a qual costuma ser respeitada indicando o
mais votado, com algumas exceções. O governo atual  já anunciou que não tem
compromisso com essa prática democrática.

Recentemente fomos surpreendidos também pelo Decreto nº 9.725, de 12 de
março de 2019, que tratou da extinção de milhares de cargos na Administração
Pública  Federal,  com a  exclusão  imediata  de  mais  de  2  mil  vagas em funções
gratificadas e/ou comissionadas no âmbito da educação superior pública brasileira,
além  de  milhares  de  vagas  administrativas  no  âmbito  geral  da  Administração
Pública. Além disso, condena ao fim mais milhares de vagas a partir do segundo
semestre  de  2019.  Foram  extintas  todas  as  funções  gratificadas  de  cinco
universidades federais. Também foram extintas mais de mil e oitocentas vagas de
Coordenação de Curso das Universidades Federais.  Isso  pode significar,  com a
exclusão do pagamento da gratificação, que o exercício da função de Coordenação,
indispensável  ao  funcionamento  dos cursos de graduação e  pós-graduação nas
Universidades  continue  a  ser  feito  pelos  professores,  sem  que  essa  seja  sua
atribuição, sem a respectiva retribuição financeira pelo exercício da atividade.

18 Edital conjunto CG-PRINT/UFSC nº. 01/2018/PROPG/PROPESQ, de 15 de janeiro de 2018, da
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  <http://propg.ufsc.br/files/2016/07/Edital-Retificado-
01_2018
_PROPG_PROPESQ.pdf>. Acesso em março de 2019. 



Em  outro  âmbito,  as  ações  da  Polícia  Federal  e  da  Polícia  militar  nas
universidades  públicas  têm revelado  o  ataque  à  autonomia  das  mesmas.  Duas
situações recentes acontecidas na UFSC exemplificam o problema. O episódio da
invasão do Bosque pela Polícia Federal em 2014, feita de forma truculenta com
agressão a estudantes e professores com a suposta alegação de reprimir o tráfico
de  drogas  no  ambiente  acadêmico.  Continuam  sofrendo  processos  judiciais
professores,  TAES  e  estudantes  da  UFSC,  com  a  intenção  de  intimidar  e
criminalizar, bem como desqualificar a imagem da universidade pública. Outro caso
se  refere  à  Operação  Ouvidos  Moucos que  investigou  desvio  de  dinheiro  de
programas de ensino à distância na UFSC, via Fundações de “apoio”, em 2017. A
ação truculenta da Polícia Federal levou ao suicídio do reitor Luiz Carlos Cancellier.
Quanto às fundações de apoio, além de serem de direito privado, elas atuam sem
controle efetivo por parte das universidades. O recurso público tem que ser gerido
de  forma  transparente  e  ser  utilizado  unicamente  para  o  financiamento  das
atividades universitárias, de finalidade social e não individual.

Além da presença de fundações de direito privado nas instituições públicas,
outras  organizações  passam a gerir  espaços e  recursos  públicos.  É o  caso da
Empresa Brasileira  de Serviços Hospitalares – EBSERH, a qual  se constitui  em
ataque  à  autonomia  universitária  e  aos  serviços  prestados  nos  Hospitais
Universitários. Os problemas iniciaram no processo de adesão das universidades.
Na  UFSC,  por  exemplo,  foi  feita  uma  consulta  à  comunidade  que  resultou  na
posição contrária à adesão, ainda assim ela foi acordada numa reunião do Conselho
Universitário realizada no Colégio Militar, sede da Polícia Militar e com forte aparato
de  segurança.  Após  mais  de  três  anos  de  adesão  à  EBSERH  na  UFSC,  a
precarização  dos  serviços,  do  atendimento  à  população  e  dos  profissionais  da
saúde continua. 

A difusão do Projeto Escola Sem Partido (ou Escola com Mordaça) constitui-
se em outra ameaça à autonomia universitária, particularmente autonomia didático
científica.  Este  visa o controle  das atividades acadêmicas,  dos professores,  dos
livros e materiais didáticos e dos estudantes, bem como difunde o assédio moral,
opressão e discriminação de gênero, etnia, diversidade sexual e de pessoa com
deficiência.  O  controle  ideológico  tem  o  objetivo  de  impedir  qualquer  forma  de
resistência  ao  processo  de  privatização  em  curso.  É  expressão  da  onda
conservadora  e  antidemocrática  que  avança  sobre  o  país  e  atenta  contra  a
liberdade de pensamento, de expressão e de ensino, assegurada pela Constituição
Federal de 1988 (Art. 5º, incisos IV, VIII e IX; Art. 206, incisos II e III).

Por fim, a aceleração dos processos diretos e indiretos de privatização das
universidades  públicas  remete  às  parcerias  público-privadas,  nas  quais  as
universidades  têm  total  autonomia  para  empreender,  inovar,  fazer  negócios  e
parcerias.

Com relação às instituições privadas de ensino superior, a autonomia interna
dos professores e gestores é ainda mais limitada, visto que a autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial são reguladas pelas
prioridades  determinadas  pelo  lucro  (daquelas  instituições  mercantis)  ou  pelos



fundos  advindos  do  pagamento  de  mensalidades,  de  programas  com  fundos
públicos (PROUNI e FIES) e outros.

No que diz respeito à pós-graduação, é mais evidente ainda a dependência
da autonomia ao financiamento.

Por último, não podemos deixar de nos remeter à atual militarização do MEC
(os  militares  ocupam  postos  estratégicos  como  o  próprio  ministro  e  outros  6
militares, a presidência da CAPES, a regulação do ensino superior e a distância,
gerenciamento  da  EBSERH),  a  presença  dos  evangélicos,  a  presença  de
representante do Escola Sem Partido na Coordenação do ENEM e o pano de fundo
da  política  econômica  neoliberal.  Nas  disputas  entre  militares,  olavistas,
evangélicos, há o consenso sobre o controle ainda maior das instituições e limitação
da autonomia.

Diante de tudo isso, nos cabe a defesa da autonomia universitária, tendo por
base um projeto de universidade classista e democrático, com base na gratuidade,
autonomia e liberdade acadêmica. 

Financiamento e seus problemas:

A Ementa Constitucional 95 (EC 95) é uma afronta ao conjunto dos serviços
públicos, pois altera o Ato das Disposições Transitórias para instituir o novo regime
fiscal.  Esta ementa limita em 20 anos o orçamento fiscal individualizado para as
despesas primárias.  Tomou como base o orçamento fiscal  de 2015 acrescido a
cada  ano  do  IPCA e  veda a  abertura  de créditos  suplementares.  O Presidente
poderá propor novo método de correção do valor depois de 10 anos de exercício.
Além de termo um contingenciamento no âmbito do orçamento fiscal desde 2014 às
universidades federais  vêm sofrendo cortes orçamentários que chegaram a uma
ordem de 30% de corte em despesas de custeio e 70% de corte nas despesas de
capital. E esta é a realidade de financiamento da UFSC e da UFFS atualmente. 

Já a UDESC também sofre o mesmo movimento, segundo os relatórios de
Gestão o orçamento tanto de receita quanto das despesas da UDESC estão em
torno  de  8,89%  do  PIB  do  Estado  e  mantém  uma  constância,  no  entanto
encontramos notícias esparsas sobres problemas financeiros e possíveis soluções
como o rebaixamento de salários dos professores substitutos, proposta que não foi
aprovada conforme reunião da Consepe da Udesc, na tarde de 19.02.2019. 

Outro  problema  que  ainda  é  uma  ameaça  é  a  Desvinculação  Total  das
Receitas  da  União.  Hoje  a  educação  pública  tem  uma  vinculação  de  25%  da
arrecadação dos estados e municípios e complementação de até 18% da União. Se
aprovada  a  desvinculação  estes  percentuais  não  precisaram  ser  cumpridos,
precarizando ainda mais os recursos para educação. 

   



GT 4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

A  educação  profissional  e  tecnológica  (EPT)  consiste  em  uma  das

modalidades e níveis de ensino definidos no Capítulo III da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional (LDBEN - Lei 9394/1996)19 que entende a mesma como uma

possibilidade de formação que deve ser integrada aos diferentes níveis de ensino e

modalidades além das dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

Segundo a LDB, a EPT abrange os seguintes cursos: a) de formação inicial e

continuada ou qualificação profissional; b) de educação profissional técnica de nível

médio; e c)  de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. A

LDB  também dispõe  que  “a  educação  de  jovens  e  adultos  deverá  articular-se,

preferencialmente, com a educação profissional”. A LDB prevê que o conhecimento

adquirido no mundo do trabalho pode ser objeto de avaliação, reconhecimento e

certificação para  o prosseguimento ou conclusão de estudos,  como exemplo  da

Rede Certific, vinculada ao MEC. A EPT é ofertada por diferentes redes de ensino,

tanto pública (federal, estadual e municipal) quanto privada.

Em  Santa  Catarina,  a  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  é

oferecida em todas as suas formas: articulada com o Ensino Médio (integrada e

concomitante) e subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o

Ensino Médio. A Secretaria de Estado da Educação possui Centros de Educação

Profissional (CEDUP’s), distribuídos pelo estado e que atendem os setores primário,

secundário e terciário. Os CEDUPs atendem cursos de Ensino Médio Integrado à

Educação Profissional (EMIEP), além dos cursos concomitantes e subsequentes.

(Fonte: SED/SC)

No estado existem diversas instituições que ofertam EPT. Da rede federal

temos o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e o Instituto Federal Catarinense

(IFC); da rede estadual existe o Centro de Educação Profissional (CEDUP) e na

rede privada diversas instituições oferecem diferentes modalidades de cursos em

EPT, com destaque para o Sistema S (SENAI, SESC, SENAR). 

Por exemplo o SENAI conta com 66 unidades fixas e 23 unidades móveis.

Presente em 250 dos 295 municípios do estado. O Instituto Federal Catarinense

(IFC)  possui  atualmente  15  campi,  distribuídos  nas  cidades  de  Abelardo  Luz,

19 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/ CARVALHO (2015)
HOLOS, Ano 31, Vol. 8 51 70320/65.pdf?sequence=3>. Acesso em 14 mar. 2019.



Araquari,  Blumenau, Brusque, Camboriú,  Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna,

Rio do Sul  (11),  Santa  Rosa do Sul,  São Bento do Sul,  São Francisco do Sul,

Sombrio e Videira, uma Unidade Urbana em Rio do Sul, além da Reitoria, instalada

na cidade de Blumenau. O IFSC conta com 22 câmpus espalhados por todas as

regiões de Santa Catarina, dotados de autonomia administrativa e oferta própria de

cursos,  elaborada  de  acordo  com  as  necessidades  locais.   São  eles:  no  Sul:

Araranguá,  Criciúma, Garopaba e  Tubarão. No Vale do Itajaí:  Gaspar e  Itajaí.  Na

Grande Florianópolis: Florianópolis, Florianópolis - Continente, Palhoça e São José.

No Oeste:  Caçador,  Chapecó,  São Carlos,  São Lourenço do Oeste, São Miguel do

Oeste e  Xanxerê. No Planalto Serrano:  Lages e  Urupema.   No Norte:  Canoinhas,

Jaraguá do Sul - Centro, Jaraguá do Sul - Rau e Joinville.

Os  CEDUPs  atendem  cursos  de  Ensino  Médio  Integrado  à  Educação

Profissional  (EMIEP),  além dos cursos concomitantes e subsequentes. O Estado

conta com 20 unidades, localizados nos municípios de Tubarão, Criciúma, Laguna,

Blumenau, Lages, Joinville, São José do Cerrito, Água Doce, Canoinhas, Campo

Erê, São Miguel do Oeste, Mafra, Timbó, Guaramirim, Abdon Batista, Rio Fortuna,

São Bento do Sul, Curitibanos, Florianópolis e Chapecó.  É importante destacar que

o  curso  de  Magistério  apresenta  um  número  importante  de  matrículas,  sendo

ofertado em 66 escolas estaduais. 

Entre os anos de 2010 e 2017 houve uma importante expansão da oferta de

EPT  no  estado,  principalmente  da  oferta  de  ensino  médio  integrado,  sendo  a

expansão das instituições federais (IFSC e IFC) o principal vetor de tal crescimento.

http://ararangua.ifsc.edu.br/
http://joinville.ifsc.edu.br/
http://gw.ifsc.edu.br/
http://jaragua.ifsc.edu.br/
http://canoinhas.ifsc.edu.br/
http://urupema.ifsc.edu.br/
http://lages.ifsc.edu.br/
http://xanxere.ifsc.edu.br/
http://smo.ifsc.edu.br/
http://smo.ifsc.edu.br/
http://slo.ifsc.edu.br/
http://saocarlos.ifsc.edu.br/
http://chapeco.ifsc.edu.br/
http://cacador.ifsc.edu.br/
http://sj.ifsc.edu.br/
http://www.palhoca.ifsc.edu.br/
http://continente.ifsc.edu.br/
http://florianopolis.ifsc.edu.br/
http://itajai.ifsc.edu.br/
http://gaspar.ifsc.edu.br/
http://tubarao.ifsc.edu.br/
http://criciuma.ifsc.edu.br/


A  distribuição  geográfica  das  matrículas  em  EPT  está  diretamente

relacionado  aos  centros  econômicos  mais  dinâmicos  do  Estado.  Cidades  como

Joinville, Florianópolis, Criciúma, Lages, Chapecó, Blumenau e Jaraguá do Sul se

que destacam pelo número elevado de matrículas.

No  estado  a  maior  parte  das  matrículas  concentra-se  na  rede  pública,

55,23% do total, com destaque para as redes federal e estadual. A rede privada

apresenta um grande número de matrículas, com 44,77% da oferta.



Interessante notar que a distribuição das matrículas muda consideravelmente

quando  analisado  o  tipo  de  curso  ofertado.  O  ensino  médio  integrado  é

majoritariamente ofertado pela rede pública, federal e estadual, (IF´s e CEDUP´s),

que atende um público mais jovem, principalmente adolescentes entre 14 e 19 anos.

Já os cursos subsequentes e concomitantes são ofertados predominantemente na

rede privada, que em geral, abarca um público que já está inserido ou buscando

inserção no mundo do trabalho. 



O  Plano  Nacional  de  Educação  (Lei  N°  13.005/2014)  sinaliza  para  duas

metas em relação a educação profissional: a) Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e

cinco por  cento)  das matrículas  de  educação  de jovens  e  adultos,  nos ensinos

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional; b) Triplicar as

matrículas  da  educação  profissional  técnica  de  nível  médio,  assegurando  a

qualidade  da  oferta  e  pelo  menos  50% (cinquenta  por  cento)  da  expansão  no

segmento público. 

Já o Plano Estadual de Educação (Lei Nº 16.794, de 14 de dezembro de

2015)20 aponta para as seguintes metas para EPT,  a serem atingidas entre 2015 e

2024: a) Oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de educação de

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação

profissional,  até  o  final  da  vigência  deste  Plano;  b)  Triplicar  as  matrículas  da

educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e,

pelo menos, 60% (sessenta por cento) da expansão no segmento público.

A  reforma do  ensino  médio  (Lei  nº  13.415/2017)   trouxe  como mudança

significativa na estrutura curricular do ensino médio a possibilidade de oferta  da

educação técnica e profissional como um itinerário formativo, que pode ser ofertado

pelos diferentes sistemas de ensino.  

20 SANTA CATARINA.  Lei  nº  16.794,  de  14 de  dezembro  de 2015.  Aprova  o  Plano Estadual  de
Educação  (PEE)  para  o  decênio  2015-2024  e  estabelece  outras  providências.  Disponivel  em
<http://www.sed.sc.gov.br/servicos/professores-e-gestores/16970-plano-estadual-de-educacao>
Acesso em: 29 mar 2019. 

http://www.sed.sc.gov.br/servicos/professores-e-gestores/16970-plano-estadual-de-educacao


Novos apontamentos:

Como novos  apontamentos  acolhidos  na  2ª  Etapa  Preparatória  de  Santa

Catarina para o III Encontro Nacional de Educação e que nas próximas atividades

da COEEDEP serão desdobrados em investigações desse GT, indica-se:

a) investigar o conteúdo da formação voltado para os interesses dos arranjos

produtivos locais;

b) investigar os interesses subjacentes ao boicote sofrido pelo IFC de Abelardo

Luz em razão de ter um projeto educativo vinculado ao movimento social;

c) investigar o aumento do Ensino Médio Integrado no IFSC, no qual apresenta

permanência  estudantil  precária  e  um  baixo  número  de  concluintes  em

comparação aos ingressantes;

d) Explorar a relação existente entre as prescrições contidas nos documentos

dos Organismos Multilaterais, o lugar do Brasil na Divisão Internacional do

Trabalho e o Ensino Técnico, enquanto processo de formação cada vez mais

fragmentado e que reduz as possibilidades criativas e críticas do formando;

e) Pesquisar  mais  informações  e  os  desdobramentos  acerca  do  itinerário

formativo do Ensino Técnico e Profissional  na Reforma do Ensino Médio,

como por exemplo a admissão de professor com notório saber na área de

formação, mesmo que sem titulação e o ensino na própria indústria
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