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Diante do quadro político 
de enfrentamento que a classe 
trabalhadora tem passado, com 
constantes ameaças de reti-
rada de direitos, fruto da lógica 
do neoliberalismo, que se apro-
veita dos momentos de crise eco-

nômica criada pelo próprio sis-
tema para justificar esta retirada 
de direitos, é urgente a necessi-
dade dos trabalhadores se orga-
nizarem.

No Distrito Federal, com 
muita luta os professores e pro-

fessoras têm conseguido rever-
ter este quadro de ataques. No 
entanto, o cenário continua 
sendo de muito enfrentamento.

Com o tema Educação, Demo-
cracia e Direitos, o 10° Congresso 
dos(as) Trabalhadores(as) em 

Educação Paulo Freire pretende 
debater todo este quadro no qual 
os(as) professores(as) e orientado-
res(as) educacionais estão inseri-
dos(as), com o objetivo de orga-
nizar a luta da categoria para os 
desafios que ainda estão por vir.

10º Congresso de
Trabalhadores na 
Educação Paulo Freire
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ATENÇÃO aos critérios para participação:

Vem aí o 10º CTE
participe você também

1 - Delegados(as) natos(as): 
diretores(as) do Sinpro;

1.1 - Todos(as) os(as) 
professores(as) e dirigentes que 
fazem parte de entidades nas quais 
o Sinpro é filiado são delegados 
natos;

2 - Professoras(es) aposentadas(os) 
terão garantidas 70 vagas;

3 - Delegados(as) sindicais que 
comprovem sua eleição por meio 
de Ata atualizada (2015) terão a 
sua participação garantida, sem 
levar em consideração o número de 
delegados(as) a que cada escola tem 
direito.

3.1 - Escolas com até trinta (30) 
professores(as) têm direito a uma 
(01) vaga de delegado(a);

3.2 - Escolas que tenham de 31 a 
150 professores(as) têm direito a 
duas (02) vagas de delegado(a);

3.3 - Escolas com mais de 150 
professores(as) têm direito a três 
(03) vagas de delegado(a);

3.4 - Duas (02) vagas de delegado(a) 
para orientadores(as) por cada 
Coordenação Regional de Ensino 
(CRE). Os(as) orientadores(as) 
deverão ser indicados(as) pelo 
coletivo de suas respectivas 
Coordenações Regionais com 
registro em Ata;

3.5 - Um (01) vaga de delegado(a) 
para professor(a) por cada 
Coordenação Regional de Ensino 
(CRE);

3.6 - Duas (02) vagas de 
delegados(as) para a Subsecretaria 
de Educação Básica;

3.7 - Três (03) vagas de 
delegados(as) para a Escola de 
Aperfeiçoamento dos Profissionais 
de Educação (EAPE), sendo uma 
vaga para delegado nato;

3.8 - Os casos de desistência 
dos(as) delegados(as) deverão, 
obrigatoriamente, estar registrados 
em ata;

Observações:

1 - O AFAST será encaminhado pelo 
Sinpro após a confirmação dos(as) 
delegados(as) inscritos(as);

2 - A eleição dos(as) delegados(as) ao 
Congresso deverá ser registrada em 
Ata Simplificada e entregue em mão, 
na sede e subsedes do Sinpro-DF, até o 
dia 20 de agosto.

3 - Os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão Organizadora do 10º 
Congresso.

4 - Todo e qualquer delegado deve ser 
sindicalizado ao Sinpro
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DIA: 27/08/2015 – QUINTA - 
FEIRA

CREDENCIAMENTO A PARTIR DAS 
16h00.
19h00 – Solenidade de Abertura: 
CNTE/CUT/SINPROEP/Movimento 
Estudantil
19h30 – Palestra: EDUCAÇÃO, DE-
MOCRACIA E DIREITOS
Mesa Palestrante: Leonardo Boff 
– Doutor em Filosofia e Teologia, 
Ecologista, Escritor e Professor 
universitário.
Votação e aprovação do regimento
21h – Atividade Cultural e noite de 
autógrafos
22h - Encerramento

DIA: 28/08/2015 SEXTA-
FEIRA

7h – Café da manhã 
8h – Mesa Palestra: Conjuntura In-
ternacional, Nacional e Local
Palestrante: Emir Sader – gradua-
ção e mestrado em Filosofia pela 
USP, doutorado em Ciência Política 
pela USP. Atualmente é professor 
do Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas e Formação 
Humana pela UERJ.
Palestrante: Gilney Viana é médico 
e professor da UFMT. Foi deputa-
do federal (1995-1998), deputado 
estadual (1999-2002) e Secretário 
de Políticas para Desenvolvimen-
to Sustentável do Meio Ambiente, 
durante o governo federal (2003-
2007). 
10h30 – Mesa Palestra: Saúde do 
Trabalhador
Palestrante: Ana Magnólia Bezer-
ra Mendes – Professora do depar-
tamento de Psicologia Social e do 
Trabalho e do Programa de Pós 
– graduação em Psicologia Social 
e do Trabalho e das Organizações 
(PSTO) do Instituto de Psicologia 
da Universidade de Brasília (UnB). 
 Palestrante: a confirmar
12h– almoço
14h – Mesa Palestra: Avaliação e 
Meritocracia 
Palestrante: Maria Izabel Azevedo 
- Presidenta da Apeoesp
Palestrante: Luiz Carlos de Freitas 

- Pedagogo e mestre em Educação, 
concluiu o doutorado em Ciências 
(Psicologia Experimental) pela 
USP, Pós-Doutorado na Universi-
dade de São Paulo, período em que 
combinou estudos sobre teoria pe-
dagógica em Moscou. Atualmente 
é professor titular da Faculdade 
de Educação da Universidade Es-
tadual de Campinas - UNICAMP.
15h30 – Mesa Palestra: Reforma 
Política
Palestrante: a confirmar
Palestrante: (CNBB) 
Palestrante: UNE/DF 
Palestrante: OAB 
16h30 – Mesa Palestra: Pré-Sal e Fi-
nanciamento da educação
Palestrante: Milton Canuto - Vice-
-presidente da CNTE
Palestrante: Flávio Tonelli – Asses-
sor Técnico do DIAP
Palestrante: Francisco José da Sil-
va – Doutor em Educação UFRGS
18h30 – Mesa Palestra: Diversida-
de, Direitos Humanos e Gênero 
Palestrante: Elisa Lucinda – Atriz e 
Poetisa
Palestrante: Roberta Fernandes 
de Souza – Psicóloga, especialista 
em Administração Educacional, 
Planejamento Educacional e Psi-
cologia Clínica; mestre em Saúde 
Mental (UNICAMP); presidenta 
e coordenadora da ASTRAL-GO; 
coordenadora projeto casulo.
Lançamento da Cartilha Lei do En-
sino da História e Cultura da África
21h – Encerramento

DIA: 29/08/2015 – SÁBADO 

7h30 – Café da manhã
8h30 – Mesa Palestra: América - 
Latina 
Palestrante: Marilane Teixeira – 
Economista, pesquisadora do CE-
SIT/UNICAMP e assessora sindical 
em relações de trabalho e gênero
Palestrante: Igor Fuser, Professor 
do curso de Relações Internacio-
nais da Universidade Federal do 
ABC (UFABC), Doutor em Ciência 
Política pela Faculdade de Filoso-
fia, Letras e Ciências Humanas da 
USP, Mestre em Relações Interna-
cionais pelo Programa de Pós-Gra-

duação Santiago Dantas (Unesp, 
Unicamp, PUC-SP), Graduação em 
Jornalismo pela Faculdade Cásper 
Líbero, de São Paulo Reuter Fellow 
pelo Green College, University of 
Oxford (1993).
10:30 – Mesa Palestra: Mídia e Co-
municação
Palestrante: Paulo Henrique Amo-
rim – Apresentador da Rede Re-
cord, o jornalista foi correspon-
dente da Revista Veja e da Rede 
Globo, nos Estados Unidos. Ganha-
dor do Prêmio Esso; no impresso 
trabalhou com editor-chefe do Jor-
nal do Brasil e da Revista Exame.
Palestrante: Altamiro Borges – Jor-
nalista, editor da revista Debate 
Sindical e do site Vermelho.
12h30 – Almoço
14h – Debate Sindical 
Mesa Palestrante: Antônio de Lis-
boa Amâncio Valle - Secretário de 
Relações Internacionais da CUT e 
Secretário de Finanças da CNTE 
Mesa Palestrante: Antônio Augus-
to de Queiroz – Diretor de Docu-
mentação Toninho do DIAP
16h – Oficinas: 

• GT – 01- Palestra: EJA 
Palestrante: Alessandra Rodri-
gues dos Santos - Coordenadora 
da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Instituto Paulo Freire
• GT – 02 – Palestra: Ensino 
Médio  
 Palestrante: Mário Bispo dos 
Santos - Licenciado em Ciências 
Sociais e Pedagogia, doutorando 
em Sociologia pela UnB
Palestrante: representante da 
UBES
• GT – 03 – Palestra: Educa-
ção Infantil/Anos Iniciais/Anos 
Finais
Palestrante: Edileuza Fernandes 
da Silva - doutora em educação 
pela UnB na área de trabalho 
docente, currículo e avaliação.
Palestrante: Rosana César de 
Arruda Fernandes - doutora em 
educação pela UnB na área de 
trabalho docente, currículo e 
avaliação.
• GT – 04 – Palestra: Educação 
Especial/Inclusão
Palestrante – Erenice Natalia de 

Carvalho – Psicóloga, fonoau-
dióloga, mestre em Psicologia 
pela UnB. Pesquisadora nas 
áreas de educação especial e in-
clusão escolar. Integra o corpo 
de consultores da Universida-
de Coorporativa da Rede APAE, 
atuando como editora cientifica 
da Revista APAE Ciência.
• GT – 05 – Palestra: Educação 
Profissional 
Palestrante – Adilson César de 
Araújo – Doutor em Educação 
pela Faculdade de Educação – 
UnB, Coordenador Pedagógico do 
Instituto Federal de Educação de 
Brasília, Pró – Reitor de Ensino do 
Instituto Federal de Brasília – IFB
Palestrante: Márcia Castilho 
– Professora aposentada da 
SEEDF. Atuou no antigo Curso 
Magistério em Brazlândia. Foi 
Coordenadora Regional de Ensi-
no de Brazlândia em 1995-1996.
• GT – 06 – Palestra: Orienta-
dores Educacionais 
Palestrante: Mário Sérgio Ferreira 
de Souza – licenciado em pedago-
gia e Matemática. Coordenador 
Nacional do DESPE da CNTE e se-
cretário de assuntos jurídicos e do 
serviço de atendimento aos sindi-
calizados da APP-SINDICATO.
GT – 07 – Violência nas Escolas
Palestrante: a confirmar.
• GT – 08 – Educação Física
Palestrante: Daniel Cantanhede 
Behmoiras – Mestre em Educa-
ção Física pela UnB e Coordena-
dor do curso de Licenciatura em 
Educação Física da UnB.

19h00 - Encerramento

DIA 30/08/2015 – DOMINGO

07h30 – Café da manhã
8h30 – Palestra: Mesa Palestra: 
Curriculum, Gestão, Sistema Na-
cional de Educação e PDE
Palestrante: a confirmar 
11h – Votação das Resoluções/Pla-
no de Lutas 
Lançamento do Observatório / 
Cartilha do PDE
Campanha salarial 2015/2016
14h00 – Almoço e Encerramento

10º Congresso das(os) Trabalhadoras(es) em Educação 
“EDUCAÇÃO, DEMOCRACIA E DIREITOS”

O acesso ao local do Con-
gresso – no CNTC (SGAS 902) – 
se dará mediante apresentação 
obrigatória do crachá de identi-
ficação que os(as) delegados(as) 
receberão no momento do cre-
denciamento.

Os(as) funcionários(as) do 
Sindicato e toda a diretoria estão 
preparados para as informações 
e esclarecimentos necessários.

Portanto, em caso de dúvi-
das, liguem para a Sede, nos nú-
meros:
Sede: 3343-4200 (geral) – Joelma: 
3343-4209

As mães com filhos(as) me-
nores de 7 (sete) anos, informa-
mos que haverá creche e brin-
quedoteca, com profissionais da 
área.

A informação sobre crian-
ças é obrigatória e será feita na 
ficha de inscrição. Tudo isto com 
o objetivo de garantir uma estru-
tura adequada para este atendi-
mento, a tranquilidade das mães 
e dos pais, bem como o conforto 
e a alegria de todos e todas.

Atenção: a creche funciona-
rá nos dias 29 e 30 de agosto (sá-
bado e domingo).

PROGRAMAÇÃO

O prazo para a inscrição de teses 
e exposições (para escolas que te-
nham projetos na área da educa-
ção) se encerra no dia 27 de julho. 
As teses e/ou resoluções devem 
versar sobre os temas do Congres-
so. Professores(as) e pedagogos(as) 
- orientadores(as) educacionais que 
possuem livros lançados, podem se 
inscrever para a noite de autógrafos 
até a mesma data (27 de julho). Os 
temas das teses e resoluções são:

1 - Conjuntura;
2 - PNE e PDE
3 - Saúde do trabalhador
4 - Pré-Sal e financiamento da 
educação 
5 - Movimento Sindical;
6 - Diversidade, direitos 
humanos, gênero e etnia racial;
7 - Democratização da mídia;
8 - Plano de Lutas

9 - Reforma Política
10 - Avaliação / Meritocracia
11 - América Latina

As escolas que quiserem se inscre-
ver para apresentar projetos em 
forma de painel, devem enviá-los 
até o dia 27 de julho.

O(a) professor(a) ou orientador(a) 
tanto poderá escrever um úni-
co texto acerca de todos os temas 
quanto escolher manifestar-se so-
bre alguns dos temas apresentados.

Mas, atenção: a tese de cada tema 
deverá ter no máximo de cinco mil 
caracteres, já contados os espa-
ços. As inscrições devem ser feitas 
nos emails joelma@sinprodf.org.
br ou organizacao@sinprodf.org.
br. Mais informações no telefone 
3343-4209. Participe!

LOCAL DO CONGRESSO 
E REGRAS INTERNAS

INSCRIÇÕES DE TESES OU RESOLUÇÕES


