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Os municípios de Cuiabá e Cáceres vão sediar as etapas intermunicipais da Conferência Nacional de
Educação (Conae 2010), nos dias 25 e 26 de junho. Em Mato Grosso, oito municípios-polos já realizaram
a etapa intermunicipal. Com o tema “Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano
Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”, a Conae será realizada no período de 23 a
27 de abril de 2010, em Brasília.
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) faz parte da Comissão Organizadora Estadual Conae
2010, composta por representações dos mais variados setores envolvidos na educação pública e privada
no Estado, em seus diferentes níveis e modalidades, sob a coordenação da professora Rosa Neide
Sandes Almeida, secretária Adjunta de Políticas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação
(Seduc/MT).
A Conferência Nacional de Educação é um espaço democrático aberto pelo Poder Público para que todos
os brasileiros possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional. Está organizada de maneira
a promover o debate sobre a educação básica, profissional e tecnológica e superior de forma sistêmica,
em diferentes territórios e espaços institucionais: nas escolas, nos municípios, nos Estados e Distrito
Federal e no país. Estudantes, pais, profissionais da Educação, gestores, agentes públicos e sociedade
civil organizada de modo geral têm em suas mãos a oportunidade de conferir os rumos da educação
brasileira.
Em Mato Grosso, iniciadas no mês de maio, as etapas intermunicipais já foram realizadas nos municípios
de Pontes e Lacerda, Confresa, São Félix, Rondonópolis, Alta Floresta, Barra do Garças, Tangará da
Serra e Diamantino. Neste mês, serão realizadas nos municípios-polos de Cáceres, Cuiabá, Juara, Juina,
Matupá, Sinop e Primavera.
A Etapa Estadual da Conae 2010 deverá ocorrer em Cuiabá, em novembro, tendo como meta a
discussão e a definição de contribuições ao tema nacional, que será abordado a partir de seguintes eixos
temáticos:
I - Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar;
II - Papel do Estado na Garantia do Direito à educação: Organização e Regulação da Educação Nacional;
III - Qualidade e Avaliação da Educação Nacional;
IV - Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação;
V - Financiamento da Educação, Gestão Democrática e Fortalecimento Institucional das Escolas e dos
Sistemas de Ensino; e
VI - Justiça Social e Educação: Inclusão, Diversidade e Promoção da Igualdade Social.
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