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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE DE COLABORAÇÃO          

INTERMUNICIPAL EM EDUCAÇÃO, REALIZADA A DISTÂNCIA NO DIA        

VINTE E CINCO DE JULHO 2019. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a                   

quarta reunião, à distância, do Comitê Gestor da Rede de Colaboração Intermunicipal em             

Educação. Participaram da Reunião os seguintes representantes: Antônio Silva, Cleia          

Cristina, Deise Buzato, Ederson Marcelo, Eliane Rodrigues, Enoque Francisco, Fernanda          

Ramos, Francine Bottaro, Gilmara Silva, Gorethi Camelo, Jaqueline Alexandre, Maria das           

Graças Daemon, Noeli Pires, Suselli Batista, Thamara Strelec, e Rodrigo Cavalcanti           

Matias do Nascimento que secretariou esta reunião. 

A reunião foi realizada por meio do Skype, e teve início às quinze horas. Foram discutidos                

alguns assuntos relativos à Rede, e foram tomadas as deliberações que seguem abaixo em              

destaque. 

� A reunião teve início com as palavras de Thamara Strelec, esclarecendo que esta é a               

primeira reunião com nova composição do Comitê Gestor da Rede, que após o             

encontro de planejamento estratégico em Votuporanga-SP decidiram por ampliar o          

colegiado permitindo a entrada de representações de novas iniciativas, mas que           

como foi decidido, nem todas as iniciativas integram este colegiado. 

� Foram discutidas questões relacionadas ao mandato e a representação das          

iniciativas no colegiado, e a importância do registro dessas informações na Carta de             

Princípios da Rede; 

� Thamara Strelec fez uma análise sobre as funções que cada membro ocupa no             

Comitê Gestor da Rede, propondo a redistribuição das funções para trazer           

responsabilidades também para os novos membros e melhorar o desenvolvimento          

das atividades do Comitê. A proposta foi aceita por todos e houve discussões sobre              

as atividades que cada novo membro poderia desempenhar, e ficou assim definido:            

Gilmara Silva ocupará juntamente com Rodrigo Cavalcanti o cargo de Secretário           

Executivo da Rede; Gorethi Camelo se juntará a Cleia Cristina no cargo de             

Relações Institucionais; Enoque Francisco se juntará à Deise Buzato nas funções de            

Integração e Expansão da Rede; no setor de Comunicação Institucional se juntará a             
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Noeli Pires a Jaqueline Batista. Fernanda Ramos do ICEP também se dispôs a atuar              

em qualquer uma das funções do Comitê Gestor. 

� Sobre as comunicações às inciativas, Câmaras Técnicas e ADES, Thamara Strelec           

sugeriu a centralização das comunicações em apenas uma pessoa de cada uma            

dessas iniciativas para facilitar o acompanhamento das respostas a agilizar nas           

deliberações e decisões do grupo. A proposta também foi aceita por todos. 

� Foi sugerida a criação de uma comissão de eventos da Rede, que irá atuar nas               

visitas técnicas aos locais de encontros da rede, e auxiliar a equipe da Tríade e da                

FIS nas questões logísticas e de organização dos encontros. Foram escolhidas as            

seguintes pessoas: Gilmara Silva, Antônio Silva e Noeli Pires. 

� Retomando as discussões sobre do IV Encontro Nacional da Rede, foi discutido            

sobre a proposta de limitação de participantes de iniciativas convidadas que não            

compõem a rede, reduzindo o quantitativo para apenas 01 participante por iniciativa            

convidada, o que antes era de 03 por iniciativa. Aos integrantes da Rede permanece              

3 participações. 

� Gilmara Silva parabenizou a equipe da Tríade pela programação apresentada para o            

IV Encontro Nacional, inclusive pela escolha dos palestrantes que levou em           

consideração o que foi discutido na reunião anterior. Também sugeriu que os            

Workshops fossem transmitidos ao vivo durante o encontro, ideia que foi aceita por             

todos.  

� Thamara Strelec apresentou as artes visuais de comunicação do Encontro, e recebeu            

diversas sugestões de alteração. 

� Por último, Thamara Strelec apresentou o convite do Movimento Colabora para a            

participação de 06 representantes da Rede no Seminário Anual do Colabora, nos            

dias 05 e 06 de Setembro, e solicitou a deliberação do grupo para a escolha dos 06                 

representantes. Foram utilizadas diversas estratégias para escolha, por região do          

país, por tipo de iniciativa, por função no comitê gestor, de modo que foram              

acertados os seguintes representantes para definição posterior de apenas seis dentre:           

Rodrigo Cavalcanti, Gilmara Silva, Goretti Camelo, Noeli Pires, Fernanda Batista e           

Enoque Francisco. 
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Os pontos acima forma discutidos pelos presentes a reunião, alguns já foram validados e a                

reunião foi encerrada com os seguintes encaminhamentos e combinados para as           

próximas reuniões:  

� Confirmação dos 06 representantes da Rede para o Seminário do Colabora; 

� Confirmação dos participantes por iniciativa para o 1º Encontro Formativo, que acontecerá            

em São Paulo; 

� Indicação dos representantes das iniciativas no Encontro Nacional em Curitiba; 

� Confirmação do responsável de cada iniciativa que irá receber as comunicações; 

� Alteração das artes visuais para o Encontro da Rede; 

� Inclusão na Carta de Princípios da duração do mantando do Comitê Gestor da Rede. 
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