
GT GESTORES 

Uberlândia, 05/09/2014 



PRÓXIMO FONAPRACE-SE 

• Local próxima reunião: RJ (Cefet + UFRJ) 

• Data próxima reunião: abril 

 



Conjuntura 2015 - propostas 

• Encaminhar para regionais Fonaprace ideias, documentos e pedido 
que cada regional delibere e peça ao Conselho Fonaprace a 
elaboração do documento com  pedido de ampliação do orçamento 
2015 

• São dois documentos:  
• - Comissão Fonaprace nacional pedido de envio de carta (minuta 

com pedido de complementação orçamentária para 2015)  
• -  Carta compromisso para candidatos com assistência estudantil 

 
• Objetivos: Pressão para a votação do orçamento junto à: Frente 

parlamentar e comissão de educação, Andifes chamando 
candidatos, lideranças partidárias no congresso , entregar 
candidatos demandas Fonaprace, contatos pessoais, elaboração de 
documento Fonaprace Nacional para pedir apoio para pauta 
orçamentária.  
 



Política Nacional – encaminhamentos 
 

• Enviar às outras Regionais o documento com a 
política para debate, com documento original 
e as contribuições em separado. 

• Precisa que o GT se reúna pra levar às 
regionais a política com sistematização 

 



Encaminhamentos pra Coord. 
Nacional:  

 
• Pedir pro Fonaprace que chame alguém da área de criação de políticas 

públicas pra explicar a dinâmica, competências  – Sugestão Vera Cepeda 
(Ufscar) 

• Solicitar mobilização para conseguir orçamento maior em 2015 junto ao 
congresso e presidenciáveis 

• Pedir ao Conselho se reúna numa extraordinária e mude o regimento do  
Fonaprace paras eleições serem sempre no 1º semestre, além de enviar às 
demais regionais o documento da política nacional de assistência 
estudantil, mandando documento original com encaminhamentos em 
separado. 

• Pedir definição da data da próxima nacional (cobrar - UFPB) 
• Oferecer ajuda pra Ufscar com andamento do Observatório da Assistência 

Estudantil 
• Formalidades Fonaprace – pedir que volte a ter documento de 

formalização no Fonaprace, apresentação das IFE para ter direito a voto. 
 
 



Mudanças nos GTs - propostas 
 

• Diretriz metodológica pros GTs (Márcia irá elaborar)  
• Manter os 8 GTs permanentes por mais um ano; 
• Não cristalizar especialidades dentro do Fonaprace  

(romper caixinhas) 
• A cada Fonaprace  escolha de temas (enquete ou  

decisão na plenária) para GTs ou GTs esporádicos (com 
data pra acabar) 

• Atividades intermediárias aos Encontros estimuladas  
pela Coordenação do Fonaprace (Moodle, vídeo 
conferência por ex.) 

• Modelo de programação 
 



Redigir diretrizes para GTs 
(orientação metodológica):  

 
• Missão e objetivos, escopo, prazo/duração do GT 
• Conceituação e concepções sobre o  tema do GT 
• Formatos e estratégias de  interlocução com GTs nacional, e temas 

locais, regionais e nacionais, com pautas casadas. 
• Proposição de políticas institucionais  
• Necessidade de registro de memória, transparência e comunicação 

dos resultados (pensar meios: site, moodle, facebook)  
• Sobre Tema GT: 
• Diagnóstico da situação do GT e da temática ( problemas e desafios) 
• Ações e experiências exitosas em andamento nas IFEs 
• Proposição de ações e políticas para o Fórum  (concepções de 

fundo e não questões rotineiras, proposta de organização, de 
coordenação) 
 



Proposta Programação Encontros 
Regionais 

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 

8h00 – 16h00 -
Seminário temático 

8h00 – 12h00 - 
Abertura + 
Momento + 
Panorama 
 

8h00 – 12h00 – 
Temão 2 
 

8h00- 12h00 
Plenária 
 

16h- 19h -  GT 
Gestores 

14h00 – 18h00 – 
Temão 1 
 

14h00 – 18h00 – 
GTs 
 

14h00- 17h00 – 
Visitas universidade 
+ reuniões 
coordenadores GTs 
e Coordenação 
Regional 
 

 Incluir: 
apresentação de 
trabalhos 
acadêmicos 

 Incluir: 
apresentação de 
trabalhos 
acadêmicos 


