SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
SINASEFE Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ: 03.658.820/0001-63

Filiado à CSP- CONLUTAS e CEA

OFÍCIO CIRCULAR 005/2013
Brasília, 27 de fevereiro de 2013.

CONVOCATÓRIA
Grupo de Trabalho Nacional de Políticas Educacionais do SINASEFE

Como é do conhecimento de todos(as) o ano de 2012 foi marcado por uma das maiores
greves do serviço público federal e o SINASEFE foi um dos principais protagonista deste movimento. Além
das vitórias obtidas pela greve de 2012, relativa à pauta de reivindicações nacional, muitas Seções Sindicais
conseguiram construir ao longo do movimento uma Pauta Interna de reivindicações dirigida à reitoria e aos
diretores gerais dos campi do seus respectivos Institutos Federais.
Um dos aspectos que sobressaíram no processo de construção das pautas internas das
Seções Sindicais foi o questionamento sobre os diversos programas educacionais para a educação básica,
profissional e tecnológica que vem sendo implementado pelo MEC/Institutos Federais, a exemplo do
PRONATEC, Mulheres Mil, Educação a Distância, etc. Além do questionamento a esses programas, no ano de
2012 conseguimos revelar a sociedade brasileira outra face do processo de expansão e organização da rede
federal dos IFs, Colégio Pedro II e Colégios Militares. A precarização da força de trabalho, a falta de
transparência na gestão escolar, quando não, atos explícitos de autoritarismos contra os trabalhadores da
educação da nossa rede são fatos que se tornaram público durante a greve em 2012.
Chegou o momento de buscarmos uma sistematização das reflexões educacionais
desenvolvidas pelos sindicalizados sobre nossa realidade educacional, particularmente no último ano. Para
tanto estamos retomando nesse inicio de 2013 a primeira reunião do GT-PE nacional, cuja principal tarefa será
produzir um documento-base que convoque o SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO do SINASEFE e
prepare o debate nas Seções Sindicais, de tal forma que tenhamos ao final desse processo um conjunto de
propostas que serão encaminhadas a PLENA e ao CONSINASEFE e que orientem a intervenção do
SINASEFE nos fóruns educacionais organizados pelo movimento sindical assim como nos processos de
negociações com o governo federal/MEC e as reitorias dos IFs, Colégio Pedro II e Colégios Militares.
Dessa forma, o SINASEFE convoca os companheiros (as) dirigentes e responsáveis
pelos Grupos de Trabalho de Políticas Educacionais (GT-PE) das Seções Sindicais do SINASEFE para
participar do grupo de trabalho nacional de políticas educacionais do SINASEFE, a ser realizado nos dias 4 e 5
de abril de 2013, em Brasília, com local a definir. A pauta do GT encontra-se anexa a esta convocatória.
A presença deverá ser confirmada até o dia 22 de março para a Direção Nacional.
Atenciosamente,

Shilton Roque dos Santos
Coordenador Geral

Às Seções Sindicais
SCS – QD 02 ENT. 22 BL.”C” ED. SERRA DOURADA SLS.109/110 – CEP 70.300-902 – BRASÍLIA/DF
FONES: (061) 2192-4050 – FAX: 2192-4095 e-mail: dn@sinasefe.org.br
HOME PAGE: http//: www.sinasefe.org.br

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
SINASEFE Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ: 03.658.820/0001-63

Filiado à CSP- CONLUTAS e CEA

PAUTA DO GT-PE;

DIA 04/04 (QUINTA-FEIRA);

1)

INFORMES DA DN e da Coordenação de Políticas Educacionais e Culturais da DN;

2)

Seminário Nacional de Educação do Sinasefe – 2013:

•

Comissão Organizadora;

•

Documento-base de Convocatória do Seminário;

•

Temáticas das mesas redondas e convidados;

•

Cronograma para entrega de artigos sobre as temáticas

•

Revista de Educação do Sinasefe

3)

Participação do SINASEFE com o Setorial de Educação da CSP-Conlutas; e articulação com os

GT-PE do ANDES e da FASUBRA e o Comitê Executivo da CEA;
4)

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e Gratuita;

DIA 05/04 (SEXTA-FEIRA);

5)

Política Educacional dos Colégios Militares: Material didático e a Doutrina de Segurança Nacional;

6)

Plano Nacional de Educação 2012-2021: Campanha dos 10% para educação e Metas previstas para

Educação Profissional ;
7)

Conferência Nacional de Educação – CONAE-2014: debate sobre participação do SINASEFE.
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