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CEE-PE REALIZA CERIMÔNIA DE POSSE DA PRESIDÊNCIA
Na manhã da última quinta-feira (12), no auditório da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, foi realizada a Cerimônia de Posse da Presidência do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE-PE. Foram empossados, Antonio Henrique Habib Carvalho, presidente e Giselly Muniz Lemos de Morais, vice-presidente; indicados e eleitos, na Reunião Plenária do CEE-PE do dia 20/04, para
dar continuidade à gestão na presidência do Conselho, no biênio 2022-2024.
Compuseram a mesa diretiva: Antonio Henrique Habib Carvalho, Giselly Muniz Lemos de Morais, a
Deputada Estadual, Tereza Leitão, o Reitor em exercício do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE,
José Severino Bento, o Secretário Executivo de Gestão da Rede, João Carlos Cintra Charamba
(representando o Secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Marcelo Barros), o Ex-Reitor da
Universidade de Pernambuco, Pedro Falcão, o Diretor Adjunto do Tribunal de Contas, Dácio Rijo Rossiter (representando o conselheiro Ranilson Brandão Ramos, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco) e a presidente da Associação das Instituições de Ensino Superior de Pernambuco – Assiespe,
Ana Gleide de Souza Leal.
A Deputada Tereza Leitão destacou a importância dos Conselhos no cenário da política brasileira e a
educação como setor fundamental na formação da consciência crítica; a importância da recondução, por
unanimidade, do conselheiro Antonio Habib e da conselheira Giselly Muniz para mais um biênio na
presidência do CEE-PE, nesse momento que está sendo vivido, hoje, no Brasil e concluiu seu pronunciamento desejando-lhes uma profícua gestão.
O Reitor do IFPE, José Severino Bento, ressaltou o trabalho de colaboração do IFPE com o Conselho
Estadual de Educação e a grande experiência de gerir autarquia e buscar visibilidade para o trabalho nas
Foto: Maurício Jr.
autarquias, do professor Antonio Henrique Habib.
O Diretor Adjunto do Tribunal de Contas, Dácio Rijo, salientou que a educação é o único caminho para mudar o país e uma das missões do Tribunal de Contas é a de orientar, e, conversa bastante com o Conselho, que é a ponte da educação. “Tenho
certeza que será uma profícua gestão, porque Habib é um homem de construir pontes” – concluiu.

A presidente da Assiespe, Ana Gleide, destacou que o diálogo e grande sabedoria têm sido uma marca do
professor Habib na condução do seu trabalho como presidente do CEE-PE acrescentou ainda que sua
chegada humanizou a relação com Assiespe e agradeceu pelo reconhecimento. “Acreditamos num futuro
melhor para a educação, sobretudo no ensino superior” – concluiu.
O Ex-Reitor da Universidade de Pernambuco – UPE, Pedro Falcão, destacou em seu pronunciamento a
importância da formação de professores e o momento difícil, principalmente para a educação, em virtude
da pandemia, no qual o professor Antonio Habib assumiu a presidência do Conselho e, desde então, vem
desenvolvendo um excelente trabalho.
O Secretário Executivo de Gestão da Rede, João Charamba, destacou a parceria do CEE com a Secretaria de Educação e acrescentou: “Estamos em um momento difícil e não vejo outro caminho, se não nos
dermos as mãos nesse momento; precisamos unir toda sociedade civil e salvar a educação, e, o Conselho
tem um importante papel nessa missão” – ressaltou.
A vice-presidente, Giselly Muniz, agradeceu a toda equipe e destacou o apoio de todos, diante do trabalho remoto e que, de mãos dadas, atenderam as necessidades daquele momento. “Fizemos, durante esse
biênio, tudo que foi possível e agora precisamos olhar um pouco mais adiante” – acrescentou. Ao finalizar seu pronunciamento, a vice-presidente agradeceu a presença de seus familiares.
Em um discurso emocionado, o presidente Antonio Habib agradeceu a presença de todos e ressaltou,
entre outros aspectos, que assumiu o compromisso como presidente do Conselho, em defesa da educação
e que as dificuldades, em virtude da pandemia, trouxeram coragem e a possibilidade de reinventar os
propósitos perante a sociedade, criando um novo formato de fazer gestão em educação, agradeceu a
indicação de seus amigos conselheiros, segundo ele, em um gesto de confiança e generosidade, para dar
continuidade ao cargo e afirmou: “Empenharei meus melhores esforços em continuidade ao trabalho que
vem sendo desenvolvido no Conselho Estadual de Educação, em parceria com a vice-presidente, Giselly
Muniz, com a Secretaria de Educação e Esportes e com as demais instituições representativas da educação no estado, buscando alternativas para defender uma educação de qualidade e tornar o Conselho protagonista nos debates das ações voltadas para a educação; nenhum de nós deixou de cumprir com as
nossas obrigações, mas isso só foi possível porque temos um time de excelência; todos que fazem parte
do Conselho Estadual de Educação se dedicaram para que os processos e as rotinas não sofressem interrupções, pois sabíamos que mais do que nunca era necessário darmos continuidade ao nosso trabalho,
porque, lá fora, muitos dependiam dele. O presidente também destacou todos os encontros, reuniões e
eventos realizados pelo Conselho no biênio: 2020-2022; agradeceu ainda aos conselheiros e presidentes
das Câmaras e finalizou seu pronunciamento afirmando: “Sinto-me extremamente honrado pela minha
recondução a essa presidência que, para mim, representa a sensação de dever cumprido diante de tantos
desafios que temos pela frente, mas agora, com uma nova missão, para os próximos dois anos voltar a
fazer o Conselho Estadual de Educação proativo e referência para todo Brasil. (CONT. NA PÁGINA 2)
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CEE-PE REALIZA CERIMÔNIA DE POSSE DA PRESIDÊNCIA
(CONT. DA PÁGINA 1) Que ao reiniciar essa missão, nós sejamos ungidos pela luz divina, necessária ao exercício
da missão, com sabedoria e humildade, voltadas para o bem comum” – concluiu.
Também estiveram presentes à Cerimônia: Maria do Carmo Soares de Lima, Presidente da AETEPE; José Ricardo
Dias Diniz, Presidente do SINEPE; Cláudia Sampaio de Andrade Lima, Diretora presidente do Instituto Tecnológico
das Cadeias Biosustentáveis; Professora Tárcia Regina, representando a Universidade de Pernambuco; Saulo Guimarães Santos, Gerente Regional Metro Norte; Flaviana América Silva Dantas de Souza, Coordenadora Geral de
Planejamento e Articulação; Ana Laudemira de Lourdes de Farias Lages Alencar, Supervisora da Célula de Normatização do Sistema Educacional; Renata Duda, Diretora da Escola Matriculadores na cidade de São Paulo; Xênia
Oliveira Beltrão, SEIP; Emília Souza, AMESG; Carolina da Fonte e Gessica Barcelos, Grau Técnico; Maria das
Mercês Costa, Presidente da Autarquia Educacional de Belo Jardim; Olavo Milton Albino de Morais Filho, esposo
da Conselheira Giselly Muniz, Felipe Muniz de Morais, filho da Conselheira Giselly Muniz e equipe técnica do CEE
-PE.
Marta Alencastro - 16/05/2022.

PARTICIPAÇÃO DO CEE-PE NA REUNIÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA
UPE
Na terça-feira (17), a conselheira Shirley Cristina Lacerda Malta representou o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco (CEE-PE) em uma reunião do Comitê de
Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade de Pernambuco (UPE).
Os Comitês de Ética em Pesquisa são entidades colegiadas interdisciplinares e independentes, com “munus público”, de caráter consultivo e deliberativo. Criados para
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e
para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, considerando-se a regulamentação e exequibilidade sob força de lei.
Os CEPs respondem à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) vinculada
ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) e aos órgãos superiores que fiscalizam e coordenam suas atividades. Para obtenção da Certificação junto à CONEP, os CEPs devem
atender a Resolução nº 370/2007 do Conselho Nacional de Saúde.
Foto: Shirley Malta
Quanto às atribuições, o CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está bem estabelecido nas diversas diretrizes éticas
internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos –
CIOMS) e Brasileiras (Res. CNS n°466/12 e complementares). Diretrizes estas que ressaltam a necessidade de revisão ética e
científica das pesquisas envolvendo seres humanos, visando salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do
sujeito da pesquisa.
O CEP aconselha a leitura da Resolução nº 466/2012 do CNS/MS, para elaboração de qualquer pesquisa que envolva seres
humanos e a leitura da resolução a qual se adapte seu projeto. Esta e demais resoluções estão disponíveis no link - http://
plataformabrasil.saude.gov.br/. A coordenadora é a Profª. Drª. Claudinalle Farias Queiroz de Souza; a vice-coordenadora,
Profª. Drª. Bianca M. Vasconcelos; as secretárias, Fabíola Cristina Silva Bezerra e Gabriela Rogério Borella e a Conselheira
Shirley Cristina Lacerda Malta, representante do CEE-PE. As reuniões são mensais acontecendo nas primeiras terças-feiras do
mês, das 9h às 11h, no formato híbrido.

Marta Alencastro – 19/05/2022.

CONSELHEIRA DO CEE-PE É ELEITA PRESIDENTE DO FUNDEB EM PERNAMBUCO
Na quinta-feira (19), a Conselheira Vice-Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco
(CEE-PE), Maria Iêda Nogueira, foi eleita presidente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb). Na reunião, realizada em formato
virtual, houve a efetivação da nova presidência do CACS-FUNDEB/
PE, agora composta por: presidente – Maria Iêda Nogueira (CEE/PE) e
vice-presidente – Alessandra Santos (UNDIME/PE). São representantes do CEE-PE no Fundeb: Júlio Borba – efetivo; Maria do Carmo
Brandão e Manuel Messias Souza – suplentes.
Marta Alencastro – 20/05/2022.
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CEE-PE PARTICIPA DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME
Nos dias 19 e 20 de maio de 2022, a conselheira Edivania Arcanjo do Nascimento representou o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE-PE no Fórum Extraordinário dos dirigentes Municipais de Educação, realizado no Auditório do Hotel Beach
Class Convention By Hôm, em Boa Viagem, Recife-PE. Visando ampliar o diálogo sobre as políticas públicas educacionais, a garantia do aprendizado escolar, ensino de qualidade e a promoção de direitos, o evento reuniu 300 Dirigentes Municipais de Educação e
técnicos das Secretarias Municipais de Educação do estado e teve como tema, “O fazer
do Dirigente Municipal de Educação na Reconstrução do Aprender”, trazendo em seu
bojo discussões emergentes sobre a gestão da educação municipal.
Durante a programação, além de palestras e mesas-redondas, os participantes tiveram a
oportunidade de ter atendimento institucional das estratégias Busca Ativa Escolar e Conviva Educação, bem como oficinas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);
Plano de Ações Articuladas (PAR); e Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SIGPC).
A solenidade de abertura do evento foi conduzida pelo presidente da Undime PernambuFoto: Undime
co, Natanael José da Silva, Dirigente Municipal de Educação (DME) de Belém de Maria/
PE, que justificou a ausência do presidente nacional da Undime, Luiz Miguel Garcia, e reiterou a integração da instituição como um todo, seja
no âmbito nacional ou estadual na luta e defesa do direito a uma educação de qualidade e com equidade em todo país.
A diretoria nacional da Undime foi representada pelo presidente da Undime Região Nordeste, Carlos Rubens Araújo, Dirigente Municipal de
Educação de Dois Riachos/ AL, que, na oportunidade, registrou a importância da Undime Pernambuco no contexto da instituição, visto que o
estado representa o berço da entidade. “Estar em Recife participando desse momento é voltar na história da Undime e lembrar que nasceu
aqui a proposta de uma instituição que promovesse uma discussão ampla e que aglutinasse os Dirigentes Municipais de Educação na luta por
uma educação pública gratuita de qualidade por esse Brasil”.
A recuperação das aprendizagens com base em uma reflexão sobre o papel das secretarias municipais de educação e equipes gestoras, foi
debatida pela presidente da Undime Ceará, Luiza Aurélia Teixeira, DME de Carteús/ CE, que aprofundou sobre o tema que visa garantir as
aprendizagens comprometidas durante o período de distanciamento social, focando na redução das desigualdades educacionais e o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências adequadas a cada etapa.
Ainda durante o Fórum foi realizada a alteração estatutária e regimental da seccional. Houve, também, uma palestra específica a respeito da
Undime com abordagem sobre Compliance, a plataforma Conviva Educação, a estratégia Busca Ativa Escolar e a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) ministrada por Vilmar Klemann, assessor de projetos da Undime.
O Ministério da Educação esteve presente na mesa-redonda “Avaliação Diagnóstica e Formativa: uma prática em construção”, representado
pelo secretário adjunto da Secretaria de Educação Básica, Hélber Vieira.

Marta Alencastro – 23/05/2022.

PARTICIPAÇÃO DO CEE-PE NA XLII REUNIÃO DO CODISE
Nos dias 19 e 20 de maio de 2022, a conselheira Shirley Cristina Lacerda Malta e a Assessora
do Pleno, Mírian Leite Gomes de Oliveira, representaram o Conselho Estadual de Educação de
Pernambuco (CEE-PE) na XLII Reunião Plenária do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos de Educação – CODISE, realizada em formato virtual. O primeiro dia do encontro, foi marcado por um momento cultural, na abertura e, em seguida, apresentação do Termo
de Colaboração – Abertura de Polo de Apoio Presencial em outra Unidade da Federação,
participações: Soraya Maria de Oliveira Freitas (Coordenação – Região Sudeste – CEE/
RJ); História do Termo de Colaboração, Prof. Francisco Aparecido Cordão e Situação Atual, Arthur José Pavan Torres – CEE/SP. Fechando o primeiro dia, com o tema Plataformas
Normativas, Otília Tatiana de Cácia da Conceição Ferreira – CEE/SE e Ranilson Oscar
Araújo Paiva – Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
O segundo dia teve início com a apresentação de uma Mesa-Redonda com o tema: Novo Ensino Médio – normas e propostas de implementações, sob a coordenação de Joana D’Arc Alves Santos, CEE/TO. Foram debatidos os seguintes assuntos: Proposta para a Rede
Pública do DF — Solange Foizer Silva (Subsecretária de Educação Básica da SEEDF e Conselheira – membro nato); Experiências da Implementação da BNCC do Ensino Médio – Shirley Cristina Lacerda Malta (Conselheira do CEE-PE); Novo Enem – Fernando Wirthmann Ferreira (Coordenador-Geral de Ensino Médio do MEC); Normatização do Currículo do Ensino Médio para os Sistemas de Ensino – Eduardo Dechamps (Conselheiro do CEE-SC).
A Conselheira Shirley Malta (CEE-PE) destacou, dentre outros pontos: BNCC e construção do documento “Currículo de Pernambuco –
Ensino Médio”; Marcos Legais; A Proposta do Novo Ensino Médio em Pernambuco; O Documento Curricular e sua Organização;
Os Temas Abordados no Currículo de Pernambuco; O Ensino Médio e os Subtemas; Itinerários Formativos; Formação Geral Básica;
Princípio Básicos do Currículo; Distribuição da Carga Horária (por ano e curso); Organizadores Curriculares da Formação Geral
Básica.
Após cada bloco de apresentação foi realizado o debate entre os participantes. O encontro foi finalizado com o Momento Codise, sob a coordenação de Cíntia Cristina Faulhaber – CEDF (Região Centro-Oeste).

Marta Alencastro – 24/05/2022.
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PARTICIPAÇÃO DO CEE-PE NA CELEBRAÇÃO DOS 180 ANOS DO CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA
Na noite do dia 30 do mês de maio, o Presidente do Conselho Estadual de Educação
de Pernambuco (CEE-PE), Antonio Henrique Habib Carvalho, participou da solenidade de comemoração dos 180 anos de existência do Conselho Estadual de Educação
da Bahia. Durante o evento, que aconteceu na sala principal do Teatro Castro Alves
(TCA), ex-conselheiros receberam uma comenda e participaram da conferência online do professor Aloízio Mercadante, com o tema “Caminhos e descaminhos da Cidadania Brasileira”.
Criado na Bahia em 25 de maio de 1842, foi o primeiro conselho de educação do país,
ainda no Brasil Imperial do Século XIX. Órgão normativo, deliberativo e consultivo
do sistema educacional público e privado baiano, o Conselho Estadual de Educação
estabelece regras para todas as escolas das redes estaduais, municipais e particulares,
sejam elas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e profissional,
presencial ou a distância. Também cabe ao conselho guiar as instituições de ensino
superior públicas, bem como habilitar seus cursos.
O Secretário Estadual da Educação em exercício, Danilo Souza, falou sobre a imporFoto: CEE— Bahia
tância do Conselho para a Educação brasileira.
O Presidente do CEE Bahia, Paulo Gabriel destacou os desafios enfrentados para a implementação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), a aprovação e normatização do Currículo Referencial para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e as análises de mais de 80
Matrizes Curriculares de municípios sem sistema, tudo isso em um momento muito delicado, no período da pandemia de Covid-19.
Ainda na pandemia, em novembro de 2021, a Secretaria Estadual da Educação entregou o Currículo Referencial para a Educação Básica, e,
em 2022, o CEE Bahia aprovou o Documento que está em fase de normatização, com uma responsabilidade ainda maior, pois engloba a maioria das instituições privadas sob sua jurisdição.
Uma agenda comemorativa dará continuidade às celebrações até maio de 2023. De iniciativa da Comissão Especial para os 180 anos do CEE
Bahia, a agenda vai oferecer, ao longo do período, seminário sobre Educação e Cultura, edição especial 180 anos da publicação ‘Educação
Revista’, criação e lançamento do Podcast Conselhos e Prosa, ações itinerantes pelo interior do estado, além de sessões especiais na Câmara
dos Deputados Federais (Brasília) e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Fazem parte da comissão organizadora Nildon Pitombo, Nadja Maciel, João Danilo Oliveira e Marcelo Oliveira, sendo presidida por Ester Figueredo.

Marta Alencastro – 06/06/2022.

PARTICIPAÇÃO DO CEE-PE NO SEMINÁRIO DO PLANO DE GESTÃO DOCUMENTAL DO
ARQUIVO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

Foto: Mírian Oliveira

Na manhã dessa terça-feira (31), a Assessora do Pleno, Mírian Leite Gomes de Oliveira e a Assessora Técnica, Andrea Iris Ribeiro Maciel representaram o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco (CEE-PE) no Seminário
virtual promovido pelo Arquivo Público de Pernambuco, com o objetivo de dar início ao processo de elaboração
dos Planos de Gestão Documental e das Tabelas de Temporalidade das secretarias e órgãos da administração indireta do Estado, em decorrência da dificuldade vivenciada por gestores de todas as áreas para equacionar custos e
dar presteza e efetividade às ações administrativas, com acesso facilitado a documentos e informações dos acervos.
Marta Alencastro – 06/06/2022.
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CICLO JUNINO É COMEMORADO COM GRANDE ANIMAÇÃO NO CEE-PE

Foto: Zélia Freitas

Na manhã da quarta-feira (29/06), o Conselho Estadual de Educação de
Pernambuco (CEE-PE) realizou a 4ª Reunião Plenária Ordinária do mês de
junho, seguida das reuniões das Câmaras de Educação Superior (CES) e
Câmara de Educação Básica (CEB), fechando assim o calendário do 1º
semestre de 2022. Logo após as reuniões foi servido um delicioso café da
manhã, com muita música e animação, em comemoração ao ciclo junino.
A Conselheira Vice-Presidente, Giselly Muniz, agradeceu o empenho e
dedicação das auxiliares de serviços gerais e de toda equipe. Estiveram
presentes, conselheiros e equipe técnica do CEE-PE.
Marta Alencastro- 01/07/2022
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