Conferência Livre da FINEDUCA, rumo à Conape 2022
Data: 18/04
Horário:18h00 às 21h00
Endereço eletrônico https://meet.google.com/sog-veov-fme

Programação da Conferência Livre:
- Abertura (18:00)
- Apresentações, das 18:00 às 19:00: Eixo IV, Profa. Maria Dilnéia e Eixo V,
educação superior, Prof. Nelson Amaral e educação básica, Prof. José
Marcelino.
- Discussão de emendas (alterações, acréscimos e supressões) ao Documento
Referência da Conape 2022, das 19:00 às 21:00.
Todos/as/es rumo à CONAPE - 2022

Convite Conferência Livre da FINEDUCA, rumo à Conape

2022

A Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação –
FINEDUCA, que tem como objetivo fundamental “contribuir para que os poderes
públicos garantam a realização do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática
e de qualidade para todos, mediante um financiamento adequado, com a garantia de
fiscalização e controle social” (Art. 3º do Estatuto Social), realizará uma Conferência
Livre (VIRTUAL) preparatória para a Conferência Nacional Popular de Educação
(Conape), que debaterá o Documento Referência da Conferência, denominado
Reconstruir o País: a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação
pública e popular, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de
qualidade social para todos/as/es, que encontra-se anexado a esta mensagem.
Para isto, convidamos os/as associados/as da FINEDUCA para participarem de
sua Conferência Livre, rumo à Conape 2022, que se realizará no dia 18/04/2022, segundafeira, das 18:00 às 21:00, endereço eletrônico https://meet.google.com/sog-veov-fme.

Informamos que no dia 10/04/2022 encaminharemos aos/as associados/as uma
nova versão do Documento de Referência contendo contribuições (alterações, acréscimos
e supressões) da Diretoria da FINEDUCA.
Diretrizes básicas para a realização da Conferência Livre da Conape 2022 –
FINEDUCA, que contará com a participação dos/as associados/as da entidade:
A Conferência Livre terá como foco os eixos IV e V do Documento Referência
EIXO IV – VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO:
FORMAÇÃO, CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE
TRABALHO E SAÚDE.
EIXO V – GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SOCIAL.
Objetivo: contribuir para o aperfeiçoamento do texto do Documento Referência
da Conape 2022 no que concerne aos eixos IV e V.

