
RELATO DA ENTREGA DA CARTA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ AOS CONSELHEIROS DA CÂMARA 

DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – 01/09/2010 

Prezados Colegas,  

 

Na última quarta-feira (01/09) estivemos no Conselho Nacional de Educação (CNE) para 

entregar a Carta de Balneário Camboriú para os 12 conselheiros da Câmara de Educação 

Superior, bem como para saber - pessoalmente - dos conselheiros sobre o trâmite das DCNs do 

campo do saber de PÚBLICAS.  

 

Previamente, pela internet, solicitamos um agendamento com cada um dos 12 conselheiros. 

Contudo, o CNE nos informou, por telefone, que seríamos recebidos pelos três conselheiros 

que compõem a comissão/relatoria de nosso processo, quais sejam:  

 

Cons. Antonio de Aráujo Freitas Júnior  

Cons. Paulo Speller  

Cons. Maria Beatriz Luce  

 

Inicialmente, conversamos (Prof. Janann Medeiros e Prof. Jeová Torres)  

com o conselheiro Paulo Speller. O conselheiro conhece a especificidade  

de nosso campo - tem doutorado em Government (University of Essex, Inglaterra) e, na 

oportunidade, mencionou que como Reitor da Universidade Federal da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira - UNILAB, um dos cursos de graduação em 

implantação é o de Gestão/Administração Pública.  

 

Enquanto aguardávamos a conversa com o Conselheiro Antonio de Freitas,  

aproveitamos (Prof. Fernando Coelho) para conversar - informalmente - e entregar a carta 

para alguns conselheiros que circulavam pelos corredores do CNE. Ass im, conversamos com o 

cons. Reinaldo Fernandes (ex-presidente do INEP e professor titular da FEARP-USP) e com o 

cons. Artur Roquete de Macedo (ex-reitor da UNESP).  

 

Ao final, conversamos com o cons. Antônio de A. Freitas, iniciador do  

processo das DCNs de nosso campo do saber no CNE. Na ocasião, discutimos (Prof. Fernando 

Coelho, Prof. Jannan Medeiros, Prof. Jeová Torres e Prof. Patrícia Vendramini) com ele os 

desdobramentos de tal processo após a Audiência Pública realizada em 5 de abril e 

reafirmamos os pontos (principais) da Carta de Balneário Camboriú, como a de "rápida 

definição, encaminhamento e aprovação das DCN´s". Outrossim, discutimos a articulação 

contrária/desforável as nossas  

DCNs, levada a cabo por alguns Conselhos Regionais de Administração e pela ANGRAD, 

representados pelo Prof. Rui Otávio Bernardes de Andrade. Ao final, o cons. Antonio de Frei 

tas pediu-nos as cópias de nossa carta e se comprometeu em entregá-las para os conselheiros 

com quem não conversamos.  

 

Dos três relatores do processo de nossas DCNs, não conseguimos conversar com a cons. Maria 

Beatriz Luce que está em afastamento médico. Ainda, ao final da reunião, encontramos com o 



Prof. Rui Otávio (supramencionado) no corredor - que estava agendado tal como nós para 

conversar com o cons. Antonio de Freitas. Conversamos alguns instantes com ele sobre as 

nossas demandas, entregando-lhe, ao final, uma cópia da carta de Bal. Camboriú.  

 

Em suma, pelos diálogos que mantivemos e as informações que obtivemos no CNE, parece-nos 

que as DCNs entram na pauta de outubro (para discussão/aprovação) na Câmara de Educação 

Superior.  

 

Por fim, informamos que a Prof. Janann obteve um agendamento para esta semana com a 

assessoria da Prof. Maria Paula Dallari (cons. do CNE e Secretária do SESU/MEC) para a entrega 

de nossa carta.  

 

Quaisquer informações adicionais ou dúvidas, estamos à disposição.  

 

Um abraço  

 

Fernando Coelho - EACH-USP  

Janann Medeiros - UnB  

Jeová Torres - UFC (campus Cariri)  

Patrícia Vendramini - ESAG-UDESC 


