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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação  

 

Aos vinte e nove dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, por meio de 
reunião virtual, através do aplicativo Google Meet, em virtude da pandemia pelo novo 
Coronavirus (Sars-CoV-2), reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação, 
criado pela Lei nº 3.187, de 24 de junho de 1997, alterado pela Lei nº 3.978, de 12 de julho de 
2005, nomeados pelo Decreto nº 7.960, de 24 de fevereiro de 2021, para a discussão dos 
seguintes assuntos: 1) Conferência Intermunicipal Popular de Educação – Polo 4 – Bauru/SP – 
CONAPE 2021; 2) UNIVESP ( Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e UAB 
(Universidade Aberta do Brasil); 3) Rede Municipal de Ensino: aquisição de materiais 
Licitatórios; 4) USP – Campus Esalq/Piracicaba; 5) Demais assuntos pertinentes. Na 
oportunidade, o presidente deste Conselho Orivaldo Candarolla iniciou a reunião, agradecendo a 
presença dos membros, e solicitando a todos a participação efetiva na apresentação de demandas 
para serem discutidas por este conselho. Enfatizou a necessidade de não somente ele, o 
presidente do conselho, em ser “porta voz” dos assuntos. Após essa discussão, iniciou a 
abordagem dos assuntos em pauta, explicando a todos, os detalhes sobre a Conferência 
Intermunicipal – CONAPE/2021. Explicou que é uma conferencia organizada por diversas 
entidades, incluindo a UNCME (União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação), 
aberta a todos os cidadãos, portanto uma conferência popular, que será realizada nos dias 20 e 21 
de agosto, com a participação de 39 (trinta e nove) municípios da região de Bauru. Após 
explanação detalhada, encerrou este tópico da pauta, convidando a todos a divulgarem o evento, 
a se inscrever e a participar. Na sequencia, informou que fez uma visita técnica ao local que 
abriga a UNIVESP e UAB em nosso município, a fim de conhecer em detalhes sua estrutura, os 
cursos oferecidos e a possibilidade de expansão. Identificou que a UAB atualmente oferece o 
curso de especialização: Bulling, Violência, Preconceito e Discriminação na escola, com 2 (dois) 
anos de duração e, que agora em Agosto, dará início à Graduação em Educação Especial. A 
UNIVESP oferece os cursos nos eixos de Computação e Licenciatura. O eixo de Licenciatura 
oferece: Licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia. O eixo de Computação, após um anos 
e meio de disciplinas básicas, os alunos escolhem entre Bacharelado em Tecnologia da 
Informação ou Bacharelado em Ciência de Dados ou Engenharia de Computação e, ainda, o 
curso de Tecnologia em Gestão Pública. Constatamos a excelência nos cursos oferecidos e 
possibilidade de expansão no oferecimento de novos cursos. Após a apresentação, discutiu-se a 
importância de expansão, bem como iniciar conversas com as Faculdades de nosso município 
para a expansão dos cursos em nossa cidade. Aproveitando as discussões, informou a todos que 
em conjunto com a Secretária de Educação, a professora Dra Elenira Aparecida Cassola, estão 
aguardando o agendamento com o responsável pela USP – Campus Esalq de Piracicaba, que 
possui um polo em nossa cidade para ter conhecimento da sua atual situação. Dando 
continuidade, informou a todos que a Rede Municipal de Ensino, iniciou o processo de aquisição 
de recursos tecnológicos para as escolas municipais. Concluindo os assuntos propostos, deixou 
aberto para considerações e, foi unanime, a indicação da necessidade de diálogo com as 
Instituições de Ensino que oferecem cursos superiores em nosso município para uma maior 
divulgação dos cursos e expansão da oferta de vagas. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente, Orivaldo Candarolla, deu por encerrada a reunião. Eu, Juliana Thais Beltrame, 
secretária, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e a posteriori pelos demais presentes 
de acordo com a imagem dos membros participantes nesta reunião. Jaú, vinte e nove de julho de 
dois mil e vinte e um. 
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