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XXXIX Reunião Plenária do CODISE

Prezados senhores (as), bom dia!

Prof. Dr. Luiz Castro de Andrade Neto

Secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino 

e Presidente Nato do CEE/AM

Prof. Bibiano Filho

Presidente Substituto do CEE/AM

Profa. Suely Amélia Bayum

Secretária Executiva do CEE-AC e Presidente do 

CODISE, na pessoa da qual saúdo aos demais colegas.



Breve histórico de minha trajetória de forma
exitosa pelo:

 Conselho Estadual de Educação-CEE-AM;

 Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de

Conselhos de Educação-CODISE e;

 Ministério da Educação-MEC.



 No ano de 2000:

Fui encaminhada pela SEDUC, para continuidade das

minhas atividades funcionais na sede do CEE/AM.

1. CEE-AM:



Em 2001, fui indicada como revelação pela profa. Maria

de Lourdes Hawatt-Presidente Substituta do CEE/AM,

para exercer a função de Secretária Executiva em

exercício, em substituição a Profa. Maria Jandira Rocha de

Carvalho, após a mesma passar um sério problema de

saúde e ficar afastada até a sua aposentadoria ocorrida

em janeiro de 2003.

1. CEE-AM:



1. CEE-AM:

Em fevereiro de 2003, fui nomeada por meio da Portaria GS

nº 50 de 04/02/2003, como titular do cargo, na qual

desenvolvi com muita satisfação, responsabilidade,

consideração, e respeito à coisa pública até março de 2015,

função essa que me projetou para o cenário nacional.



Nesse período de 15 anos como Secretária Executiva no

CEE/AM, tive a oportunidade de participar como

representante Institucional e eleita para:

 Coordenadora Regional;
 Vice Presidente na gestão da Dra. Carmem Gomes

Mendes e;
 Presidente eleita por dois mandatos frente ao

CODISE.

1. CEE-AM:



 Em 10/2003 – Balneário Camboriú – SC, participei

de todas as reuniões Plenárias do CODISE até;

 Maio de 2015 - Boa Vista-RR, ocasião em que fiz a

transmissão de cargo de Presidente a profa. Maria

Carolina Ribeiro - Secretária Executiva do CEE/RJ;

2. CODISE:



 Presidir várias Reuniões Plenária Nacional desse

Colegiado em diversos Estados da federação;

 Participar de várias Reuniões Plenária do FNCE

(tanto como representante da Presidência do

CEE/AM, como Presidente do CODISE);

2. CODISE:



 Participar de reuniões e oficinas de trabalho na
SETEC, SEB e;

 CNE/MEC, onde nos foi disponibilizado um
treinamento sobre o fluxo daquele Conselho até a
reunião Plenária por uma semana, junto com as
assessoras técnicas: Rocilda Célia da Silva
Nascimento, Rose May Carmela Motta e demais
colegas de outros Estados;

2. CODISE:



 Participar de Audiências públicas, Congressos,
Seminários Nacionais e Internacionais e outros a
convite, sempre acompanhada de um servidor (a);

 Participar da Elaboração do Parecer para os
“Privados de Liberdade” – CNE/MEC;

 Participar como Membro do II Fórum Mundial de
Educação Profissional e Tecnológica – Florianópolis-
SC;

2. CODISE:



 Em 2014, participamos de Intercâmbio na sede do

MEC em Lisboa/PT, junto com as assessoras

técnicas: Profas. Darcila Colares de Araújo e

Rosângela Santos pela 1ª vez na história e no

centenário daquele egrégio CEE/AM, sobre

“Legislação Educacional e Equivalência de Estudos”

entre Brasil e Portugal.

2. CODISE:



Em março de 2015, ao me desligar do CEE/AM, recebi o

convite para assumir o cargo de Chefe de Divisão na

DICOPE/SASE/MEC em Brasília, pelo Prof. Geraldo

Grossi Junior e Binho Marques, tomando posse em

15.06.2015 a 29.03.2017.

3. MEC:



O meu primeiro desafio técnico foi elaborar um Parecer

em resposta a um processo oriundo do MPF

encaminhado ao gabinete do senhor Ministro da

Educação pelo Governo de Sergipe, solicitando

intermediação referente ao PEE aprovado pelo CEE/SE

em consonância com o PNE.

3. MEC:



Após estudos da Constituição Estadual, Regimento

Interno daquele Colegiado e da Lei 13.005/2014-PNE,

fomos de Parecer positivo ao CEE/SE, pelas

recomendações pertinentes e por não ferir a Lei.

Parecer esse aprovado por todos, inclusive MPF e

respondido pelo então Ministro da Educação ao MPF e

encaminhado ao Governo de Sergipe.

3. MEC:



Participei como servidora pública federal da

DICOPE/SASE/MEC, em vários eventos alguns deles

publicados no site do MEC:

 Da Formação aos Avaliadores Educacionais-AE’s da

Rede de Assistência Técnica para “Elaboração e

acompanhamento dos Planos de Educação”, em

vários Estados da federação.

3. MEC:



 Formação aos AE’s da mesma Rede de Assistência
Técnica para “O Monitoramento e Avaliação dos
Planos de Educação”, em várias capitais, até
março/2017, em Belém na sede do CEE/PA;

 Após isso, fui convidada a prestar Assessoria Técnica
na elaboração de Relatórios sobre “O
Funcionamento dos Conselhos de Educação” junto a
SEB/MEC e gabinete do Ministro de 05/2017 a
12/2018. Todos aprovados na íntegra pela equipe
técnica.

3. MEC:



 De final de 2018 até o presente, estou prestando
Assessoria técnica a uma empresa Multinacional com
filial aqui no PIM - Polo Industrial de Manaus e sede
na França.

 Desenvolvendo um projeto similar ao que já está
sendo operacionalizado pela Fundação da mesma na
França, Espanha e Alemanha, denominado de:
“Desenvolvendo a Inteligência Emocional para o
Ensino Pedagógico”. (matéria do fantástico dia 09.06.19).

Atualmente: 



Para concluir Senhores (as),

Posso afirmar sem medo de errar da importância da

participação nas reuniões, seja local ou nacional para

troca de experiências exitosas, dirimir as dúvidas de

forma célere, além de está atualizado com os

acontecimentos de qualquer natureza referente à

questão da educacional.

Para finalizar:



Meus agradecimentos:

 A toda equipe do CEE/AM, como órgão Colegiado

Normativo, Deliberativo e de Assessoramento ao

Secretário de Estado de Educação de acordo com o

Art. 202 da Constituição Estadual.

Para finalizar:



 Ao Colegiado do CODISE, pela oportunidade de bem

representá-los, considerando que só foi possível

pela confiança a mim depositada.

Para finalizar:



“Escolha um trabalho que goste e não terá que
trabalhar nunca mais na vida.”
(Confúcio).

Para refletir:

Manaus-AM, 02.07.2019



Obrigado!

MARIA ELIETE NOGUEIRA DA SILVA
Psicóloga, Licenciada em Ciências Biológicas e

Pós graduada em Gestão Escolar
Contato whatsApp: (92) 98124-8764


