SÍNTESE DO RELATÓRIO DE GESTÃO - BIÊNIO 2010/2012
Em 5 de abril de 2010, o Conselheiro Astor de Castro Pessoa transmitiu o Cargo
de Presidente do CEE em solenidade ocorrida no Instituto Anísio Teixeira, quando
também tomaram posse os novos Conselheiros nomeados pelo Excelentíssimo
Governador do Estado.
Assumi as funções com grande entusiasmo e com o objetivo de trabalhar com
dedicação, seriedade e determinação, visando à melhoria das ações do CEE, otimização
dos processos e dos recursos internos e agilização dos processos de terceiros, tornando o
biênio 2010-2012 mais produtivo, como pode ser observado pelas ações empreendidas
relacionadas ao longo deste documento.
O Conselho Estadual de Educação
O desempenho eficaz das atividades do Conselho Estadual de Educação é de
fundamental importância para a área educacional do Estado e para a sociedade,
considerando a necessidade do estabelecimento de normas e resoluções que disciplinam
o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, bem como a emissão de Atos de
Autorização de Cursos, Reconhecimento de Cursos Superiores, Credenciamento de
Instituições e de Universidades Estaduais, Regularização de Vida Escolar dentre outros
mais diversos que constituem a rotina dos trabalhos desenvolvidos pelas Câmaras e
Comissões deste Conselho e pelo seu Plenário.
Paralelamente às atividades fins do Conselho, seu funcionamento depende das
atividades meio, desenvolvidas no seu cotidiano pela Direção da Casa que assume a
Coordenação de Assuntos Educacionais, pelos Setores Administrativo, Financeiro,
Protocolo, Arquivo, Centro de Documentação, Atendimento ao Público, Coordenação
Técnica e Inspeção.
A Presidência do CEE conta com uma Secretaria, uma Diretoria adjunta, uma
Assessoria, uma Coordenação Técnica e uma Coordenação Administrativa e Financeira.
Desenvolve seus trabalhos de coordenação geral de todas as ações e atividades do
órgão, implementando na medida do possível, ações de melhoria das condições de
trabalho para todos os Conselheiros, Secretários, Técnicos, Professores e Funcionários
do Conselho, recuperando os espaços físicos, equipando os diversos setores e ampliando
quantitativa e qualitativamente o seu Quadro de Pessoal. Também é responsável pela
publicação de todos os Atos emanados do Conselho e que são divulgados para a
sociedade. Em âmbito interno a Presidência do CEE dirige o Órgão de maneira
colegiada, em reuniões de Dirigentes, de Presidentes de Câmaras e Comissões, de
Secretárias do Plenário, de Câmaras e de Comissões. No âmbito externo a Presidência
se apresenta pessoalmente ou através de representação em todos os eventos para os
quais este Conselho é convidado, dentre os quais destacamos as Reuniões do Ministério
da Educação, do Conselho Nacional de Educação, do Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Educação, da Secretaria de Estado da Educação da Bahia, das
Universidades Estaduais, das Universidades Federais, das Universidades Particulares,
da Procuradoria Geral do Estado, da Assembléia Legislativa do Estado, do Ministério
Público Estadual, do Ministério Público Federal, das Prefeituras Municipais, das
Secretarias de Educação dos Municípios, das Câmaras de Vereadores, do
SESC/SENAC, do SESI/SENAI, dentre outros.
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Destaques 2010
•

•

•
•

•

•

Ainda no início da nossa gestão, preocupados com o volume de processos
protocolados e em tramitação, sobretudo nas câmaras básica e profissional, que, à
época, estavam sendo mais demandadas, redimensionamos, excepcionalmente, a
quantidade de conselheiros nas câmaras e propusemos um mutirão ou força-tarefa
visando reduzir o nosso passivo. A força tarefa envolveu e contou com a
colaboração de assessores e técnicos servidores deste CEE que foram designados
para analisar os processos mais antigos, minutando um parecer preliminar que
pudesse auxiliar e otimizar o trabalho dos conselheiros.
Visando garantir melhores condições de trabalho nos exíguos e poucos espaços
disponíveis neste imóvel, procedemos à análise da infraestrutura e das
possibilidades de ocupação, tentando adequar e melhorar minimamente os espaços
destinados aos setores de: Atendimento ao Público (antes compartilhando o mesmo
espaço com a Câmara Básica), Unidade Técnica e Administrativo/Financeiro.
Paralelamente solicitávamos e reiterávamos solicitações à SEC/BA para que nos
ajudasse na conquista de um espaço mais adequado e compatível com necessidades
e atividades do CEE. Fizemos reuniões com a SAEB, com o IPAC, visitamos
diversos imóveis públicos e privados, na tentativa de avançarmos nas negociações e
na consolidação do nosso pleito por uma sede definitiva.
Continuamos a investir na adequação e na atualização do parque tecnológico do
CEE, adquirindo e substituindo microcomputadores, impressoras, fax e outros
equipamentos utilizados na rotina de trabalho do Conselho e dos conselheiros.
Em 24 de maio de 2012, comemoramos os 168 Anos do CEE, oportunidade para a
qual foi convidado o Professor Genuino Bordignon que proferiu a palestra – O Papel
dos Conselhos de Educação como órgãos de Estado. No dia seguinte, reunidos
conselheiros e servidores no Hotel Vilamar houve a apresentação do coral
Desenbahia, seguindo-se três palestras sobre os temas Saúde uma Questão de
Atitude – pelo Doutor Eduardo Jesuino, O Corpo fala – pela Fisioterapeuta Sara
Barbosa e Alimentação Saudável – pela Nutricionista Manuela Lira.
As Reuniões Plenárias foram enriquecidas com a discussão de temas como:
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Formação de Professores
–
FORPROF,
Cooperação
Técnica
entre
MEC/INEP/CONAES/SEC/CEE/Universidades
Estaduais
da
Bahia,
Desenvolvimento do Ensino Superior no Estado da Bahia, Pacto da Educação a
Distância, para as quais foram convidados respectivamente a Conselheira Clélia
Brandão Craveiro - Presidente do CNE, Penildo Silva Filho – Diretor do IAT, Nadja
Valverde Viana – ex-Presidente da CONAES, Cleunice Matos Rhem – Técnica do
MEC/SESu e Prof. Clovis Caribe – Coordenador da CODES/SEC, entre outros.
Promovemos reuniões abertas ao público para a discussão de temas especiais,
realizadas no Vilamar Hotel. Entre os temas apresentados e debatidos em distintas
oportunidades destacamos:
1- As “Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de
Nível Médio” – uma iniciativa da CEP que contou com a participação efetiva do
Conselheiro e Superintendente de Educação Profissional da SEC-BA – Prof.
Almerico Biondi; e
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•

•

•
•

•

2- a “Educação no Campo e Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação
Básica” – uma inciativa da CEB que contou com a honrosa presença do
Professor Miguel Arroyo
Juntamente com a SEC-BA e as Universidades Estaduais, firmamos convênio com o
MEC e o INEP para utilização dos instrumentos de avaliação do ensino superior e
para a cessão do EMEC – Sistema Informatizado de instrução e tramitação de
processos de Educação Superior on line, com implantação ainda pendente.
Com a CMO concebemos e modelamos a base do sistema informatizado para o
protocolo e tramitação de processos de Educação Básica e Educação Profissional,
bem como de outros processos atinentes às Comissões de Direito Educacional, de
Avaliação, e de Educação de Jovens e Adultos (implantação em andamento);
Recebemos em audiência e em reuniões específicas da Câmara de Educação
Profissional, entre outros interessados, os Conselhos Profissionais: CREA, CRECI,
CRF e COREN.
Constituímos diversas comissões para proceder a estudos e apresentar projeto de
Resolução deliberando sobre temas como: Educação de Jovens e Adultos, Educação
em presídios para os apenados e privados da liberdade; Estágio Curricular
Supervisionado etc, além da Proposta de Regimento para a Rede Pública Estadual
de Ensino.
Em 2010, o Encontro do Conselho Estadual com os Conselhos Municipais de
Educação ocorreu em Camaçari, no período de 21 a 23 de novembro,
conjuntamente com o V Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação da Bahia - UNCME. O Encontro teve a participação de 151
municípios que se fizeram representar por seus Secretários Municipais, Presidentes
e Conselheiros Municipais, Titulares das DIRECs, Diretores de Escolas públicas e
particulares, totalizando 410 profissionais da Educação, neles incluídos Servidores e
Conselheiros do Conselho Estadual de Educação.

Atos Normativos Aprovados em 2010
1) Resolução CEE nº 51, de 19 de abril de 2010 - Dispõe sobre o
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos
Superiores de Instituições Públicas do Sistema Estadual de Ensino.

Destaques 2011
No ano de 2011 procuramos dar continuidade às ações iniciadas, com foco nas metas e
propósitos estabelecidos no início da nossa gestão, como se observa nos destaques
dados às principais iniciativas e atividades empreendidas pelo CEE:
• A exemplo do ano de 2010, convidamos e contamos com a ilustre presença do Prof.
Osvaldo Barreto - Secretário da Educação do Estado que presidiu a Sessão Plenária
de abertura dos trabalhos do ano.
• Participamos de diversos fóruns e espaços de representação como: - Comitê de
Educação e Direitos Humanos (da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos); Comissão de Estudos de Avaliação da Educação Superior (nas
Universidades Estaduais); reuniões e visitas técnicas realizadas juntamente com o
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Ministério Público nas Escolas Públicas, no âmbito do Programa Educação e Saúde
Prioridades do Milênio; participação no Conselho de Políticas de Inclusão Social,
órgão colegiado, tem por finalidade formular políticas e diretrizes, avaliar os
programas e ações governamentais voltados para a redução da pobreza e das
desigualdades sociais, bem como estabelecer a programação a ser financiada com
recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza –
FUNCEP; participação na 4ª Audiência Pública da Superintendência de Educação
Básica – SEC/BA, realizada no dia 25 de maio de 2011 e que discutiu as Diretrizes
Curriculares Estaduais para o Ensino da História e Cultura Africana e
Afrobrasileira;
•

Destaque-se ainda a participação efetiva do CEE, por seus representantes
designados, nas reuniões da Agenda Territorial para discussão da política de
alfabetização de EJA e das ações pertinentes, inclusive para propiciar o
envolvimento de outros segmentos da sociedade civil organizada e do próprio
governo, através de outras secretarias;

•

participação nas IV e V Reuniões Conjuntas do CNE, CEE e UNCME e nas
reuniões técnicas, audiências públicas e seminários promovidos pelo Conselho
Nacional de Educação; bem como participação nas reuniões regionais e nacional do
Forum Nacional de Conselhos;

•

organização e realização, em Salvador, da XXIII REUNIÃO PLENÁRIA DO
COLEGIADO NACIONAL DE DIRETORES E SECRETÁRIOS DE
CONSELHOS DE EDUCAÇÃO – CODISE, realizada no período de 2 a 4 de maio,
com destaque para as honrosas presenças do Prof. Dr. Genuíno Bordignon e da Dra.
Lúcia Camini “O PAPEL DOS DIRETORES E SECRETÁRIOS DOS
CONSELHOS DE EDUCAÇÃO” e “RELAÇÃO DIREITOS HUMANOS
EDUCAÇÃO”, respectivamente;

•

discussão nas Reuniões Plenárias dos temas “Ações da Superintendência de
Educação Básica (SUDEB) e Consultas sobre as várias demandas recebidas pela
Secretaria de Educação (SEC-BA)”;

•

alinhamento com a UNCME quanto às Competências do Conselho Estadual de
Educação e dos Conselhos Municipais de Educação no que concerne à regulação da
oferta de Educação Infantil;

•

participamos do 4º Fórum Nacional Extraordinário de dirigentes municipais de
educação (UNDIME), representando a presidência do Fórum Nacional de Conselhos
de educação, o evento aconteceu em Mata de São João com a presença do então
Ministro da Educação – Fernando Hadad, do Sec e Educação da Bahia e outras
autoridades.

•

Ainda durante o ano de 2011 o CEE recebeu as visitas da Coordenação de
Desenvolvimento da Educação Superior – CODES/SEC, da Superintendência de
Desenvolvimento da Educação Básica – SUDEB/SEC, da Coordenadora Estadual
da União dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME – BA, de Conselheiro
e Técnicos do Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso – CEE/MT e de
representantes do FÓRUM de Educação de Jovens e Adultos.
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•

O CEE participou do FORPROF – Fórum Permanente de Apoio à Formação
Docente do Estado da Bahia; do Fórum Estadual de Educação – FEE-BA, e do
Fórum de Educação Profissional.

•

A convite do Mec, participamos do "Seminário Brasil e Angola: Uma
Experiência sobre Elaboração Curricular", realizado no período de 29/8 a
2/9/2011 aqui em Salvador, no Hotel Pestana. Naquela oportunidade, proferimos
palestra destacando o “Papel dos Conselhos de Educação como Uma estratégia
de gestão educacional no Brasil”. Também, a pedido do MEC, planejamos e
recepcionamos a comitiva angolana em uma Escola Pública Estadual que
desenvolve um expressivo trabalho curricular com o foco na cultura.

•

O Conselho Estadual de Educação participa do Programa Objetivos do Milênio:
Saúde e Educação de Qualidade para Todos, sob coordenação da Promotora de
Justiça Maria Pilar Menezes, que consiste em visita a escolas públicas municipais e
estaduais para levantamento e busca de soluções para as situações atípicas
encontradas. Neste Programa estão envolvidos a SEC - DIREC 1B, Conselho
Tutelar, Conselho de Nutrição, Corpo de Bombeiros e outras entidades.

•

Este Conselho também participou ativamente da CAMPANHA ESCOLA LEGAL
promovida pelo Ministério Público em parceria com a Secretaria da Educação e
Ouvidoria Geral do Estado, além de alguns setores municipais. Esta Campanha visa
alertar a população quanto à situação de legalidade das escolas no que concerne aos
atos de autorização de funcionamento.

•

Em 13 de dezembro de 2011, numa sessão memorável realizada no Hotel FIESTA,
o CEE Recredenciou por 08 anos a UNEB. Naquela mesma oportunidade e espaço
fizemos a confraternização de final de ano de conselheiros e servidores do órgão.

•

Uma das mais significativas ações pró-ativas do CEE é a de promover uma
articulação entre o Estado e os Municípios, acreditando no processo de
municipalização da Educação Básica. Por essa razão, este Conselho promove
anualmente uma reunião conjunta com os Conselhos e Secretarias Municipais de
Educação, tendo como tema central o fortalecimento do processo de criação e
consolidação dos Sistemas e dos Conselhos Municipais de Educação.

•

Em 2011, a XIII Reunião Conjunta do Conselho Estadual com os Conselhos
Municipais de Educação ocorreu em Ilhéus, no período de 23 a 25 de outubro,
conjuntamente com o VI Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação da Bahia - UNCME. O evento teve a participação de
141 municípios que se fizeram representar por seus Secretários Municipais,
Presidentes e Conselheiros Municipais, Titulares das DIRECs, Diretores de Escolas
públicas e particulares, totalizando 390 inscritos, neles incluídos Servidores e
Conselheiros do Conselho Estadual de Educação.
O número de Conselhos Municipais, no Estado da Bahia, tem aumentado
significativamente a partir da iniciativa deste Conselho em promover essas reuniões
e da possibilidade dos representantes municipais participarem de suas reuniões
plenárias e exercitarem sua autonomia.
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•

Após modelar a estrutura do sistema informatizado necessário para atender as
rotinas de tramitação de processos, esta Presidência fez gestões junto ao Conselho
do Mato Grosso negociando a cessão do sistema informatizado de protocolo e
tramitação de processos on line daquele CEE. A implantação deste Sistema já está
em andamento.

•

Redimensionamos e redistribuímos atividades entre os integrantes do Setor
Administrativo e Financeiro.
Das muitas solicitações feitas à secretaria de educação, entre elas a de um Assessor
jurídico e de um Assessor de Comunicação, este último já se encontra conosco
atuando efetivamente, sobretudo na divulgação das ações do CEE e trabalhos aqui
realizados, dinamizando e mantendo a nossa página de internet permanentemente
atualizada.

•

•

Concebemos e encaminhamos para deliberação da SEC-BA projeto de digitalização
do acervo inativo do Conselho que ainda permanece num espaço do Colégio
Estadual Odorico Tavares.

•

Deixamos menos pegadas e vestígios danosos ao meio ambiente, com a decisão de
reproduzir menos cópias xerográficas e otimizar os custos com a redução da
utilização de papel.

•

Foi um tempo de muitos desafios e imprevistos. Nunca se concedeu tanta licença
por tanto tempo a tantos conselheiros. Gastamos energia, tempo e recursos
diligenciando imprevistos acidentes e incidentes que atingiram a nossa sede e por
consequência comprometeram a nossa estrutura elétrica, telefônica e de informática.
Os desgastes deste imóvel, cuja ocupação já supera o limite de sua capacidade nos
impuseram a necessidade de garantir cuidados permanentes e manutenções
preventivas e corretivas continuadamente.

Atos normativos e Pareceres Aprovados em 2011
RESOLUÇÃO CEE Nº 173, de 27 de setembro de 2011 - Estabelece normas para a
oferta da Língua Espanhola no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.

Resolução CEE nº 240, de 12 de dezembro de 2011 - Altera, na forma que
indica, a Resolução CEE n° 60, de 5 de junho de 2007, que estabelece normas
aplicáveis ao Ensino Fundamental de 9 (nove) anos no Sistema Estadual de
Ensino.
Parecer CEE nº 208/2011: O CEE se pronuncia favoravelmente e dá
orientações sobre a possibilidade da inclusão do nome social de Travestis e
Transexuais nos documentos oficiais do Sistema de Ensino da Bahia
Resolução CEE nº 239, de 12 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre a oferta
da Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA
no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
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Parecer CEE nº 59/2012 - Autorização do Programa de Formação em
Serviço de Professores para Educ. Básica, em Nivel Superior e aprovação da
Proposta Pedagógica do Curso de Pedagogia – UESB
Resolução CEE nº 225, de 06 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre a oferta
de Cursos de Educação Profissional de Nível Médio e revoga a Resolução
CEE nº 33, de 28 de abril de 2009, dando outras providências.
Apresentamos a seguir o resumo do fluxo de Processos protocolados e julgados
neste Conselho em 2010 e 2011 assim quantificados:

Processos protocolados
Processos analisados pela
Coordenação Técnica
(Finalizados)
Processos julgados

CÂMARAS
E
COMISSÕES

Câmara
de
Educação
Superior- CES
Câmara
de
Educação BásicaCEB
Câmara
de
Educação
Profissional - CEP
Comissão
de
Direito
Educacional - CDE
Comissão
de
Jovens e Adultos –
CJA
Comissão
de
Avaliação- CA
Comissão Especial

FLUXO DE PROCESSOS
2010
2011
524
633
167
307 (1 cancelado)
DISTRIBUIÇÃO

Processos com
Pareceres
Conclusivos

317

53

431

85

Documentos baseados
na
Res. 33/09 –
aprovados

2010

2011

2012

2010

2011

-

-

-

-

-

2012
91

2012

CONSELHO PLENO

Processos aprovados
2010

2011

2012

23

55

7

3

3

-

117

137

25

97

173

34

21

32

10

2

6

2

34

31

11

-

-

-

-

8

1

2

4

1

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

7

11

3

-

-

-

-

-

-

1

1
7

Total

250

345

70

21

32

10

36

86

14

Resoluções Normativas aprovadas
Em 2010 Resoluções Normativas aprovadas: 04
Em 2011: Resoluções Normativas aprovadas : 05
Documentos protocolados: 1.268
Documentos julgados (Res. 33/2009): 32
Em 2012: Resoluções Normativas aprovadas: 03
Documentos protocolados: 91
Documentos julgados (Res. 33/2009): 10
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