Ofício-Circular nº 01/2017/FNE/SEA/SE-MEC
Brasília, 03 de novembro de 2017.
Assunto: Informações sobre as conferências municipais, estaduais e 3ª Conferência Nacional de
Educação (Conae) 2018
Senhor(a) Secretário(a),
Com os nossos cumprimentos, cientes de seu comprometimento com a melhoria da
Educação pública de nosso país, encaminhamos-lhe informações referentes à realização das etapas
municipais, estaduais e à 3ª Conferência Nacional de Educação (Conae) 2018.
O Fórum Nacional de Educação (FNE), criado em 2010, cuja composição foi
redefinida pela Portaria nº 577 do MEC, de 27 de abril de 2017, conta com a participação de 38
representantes. O FNE é a instituição competente pela coordenação das conferências nacionais de
educação, pelo acompanhamento da execução do Plano Nacional de Educação e pela busca do
cumprimento de suas metas e estratégias.
A responsabilidade pela coordenação das conferências municipais e estaduais que
antecedem a Conae 2018 é dos Fóruns Municipais e Estaduais de Educação, respectivamente,
motivo pelo qual solicitamos o empenho de Vossa Senhoria para construir com os demais
integrantes do Fórum Municipal de Educação a definição da agenda e o cronograma de realização
da conferência de sua cidade. As municipais deverão ocorrer até o final do mês de abril do próximo
ano, as estaduais até julho, e a 3ª Conae será realizada em novembro de 2018.
É muito importante, também, que o Fórum Municipal de Educação se articule com
o Fórum Estadual, para verificar como serão definidos os quantitativos e os critérios para eleição
dos delegados à instância estadual. Vale ressaltar que os municípios têm autonomia para realizar
sua conferência individualmente ou de forma intermunicipal, articulada com outras cidades.
Informamos que para a realização das conferências municipais ou intermunicipais
não haverá aporte financeiro do governo federal. Contudo, para a realização das conferências
estaduais, o Ministério da Educação repassará, por intermédio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), às Secretarias Estaduais de Educação via PAR, recursos
para a execução dos eventos, calculados a partir do número de municípios.
O Documento-Referência que deverá subsidiar as discussões das conferências
municipais,
intermunicipais
e
estaduais
encontra-se
em
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/documento_referencia.pdf.
Recebam nossos agradecimentos e votos de pleno êxito.
Cordialmente,

