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Indica ao Exmo. Senhor Governador do estado
de Mato Grosso,  Pedro Taques,  com cópia  a
Exma. Senhora Secretária de Educação, Esporte
e Lazer, Marioneide Angélica Kliemaschewsk, a
necessidade de regulamentação das funções e
da gestão no âmbito do Centro de Formação e
Atualização  dos  Profissionais  da  Educação  –
CEFAPRO e a criação do Conselho Deliberativo
do CEFAPRO .

Com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o Soberano
Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Pedro Taques, com cópia a Excelentíssima Senhora Secretária de Educação, Esporte e Lazer, Marioneide
Angélica Kliemarschewsk, a necessidade de regulamentação das funções e da gestão no âmbito do Centro
de Formação e Atualização dos profissionais da Educação – CEFAPRO e a criação do Conselho Deliberativo
do CEFAPRO, como unidade administrativa descentralizada da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC.

 

JUSTIFICATIVA

A política de Formação Continuada do Estado de Mato Grosso tem fulcro na constituição da carreira do
magistério público por meio da LC 50/1998 em seu artigo 38 em que preconiza o aperfeiçoamento
profissional, os estudos, como componente remuneratório da valorização profissional e o seu consequente
desenvolvimento profissional. Assim, através da Lei 8405/2005, que dispõe sobre a estrutura administrativa e
pedagógica do Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso –
CEFAPRO criar-se-á unidade administrativa, com a finalidade de promover, articular e desenvolver a
formação continuada dos profissionais da Educação com vistas à promoção da qualidade de ensino e
valorização da carreira do magistério em Mato Grosso.
Atualmente, o CEFAPRO conta com 15 unidades, criados por diversos e específicos Decretos, constituídos
estrategicamente pelo Estado de Mato Grosso atendendo a todas as escolas da rede estadual, dos 141
municípios e ainda com parcerias entre Universidades Públicas e Privadas, bem como as redes Municipais.
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Os Centros estão organizados em campos e áreas do conhecimento tendo seu quadro de profissionais
constituídos em conformidade com a oferta de todos os componentes curriculares do Sistema de Ensino
conforme a Lei 49/1998.
No entanto, apesar da criação da instituição e da construção de seus prédios e da organização de sua
estrutura física e pedagógica, o CEFAPRO tem dificuldade para o desenvolvimento da carreira do magistério
à frente dessa importante política de Educação do Estado, uma vez que não estão criadas as funções e a
gestão do referido Centro na Lei de Carreira do Magistério Público Estadual a LC 50/1998, criando assim,
uma série de percalços e prejuízos aos profissionais para ali designados.
É importante ressaltar nesta indicação, a necessidade de regulamentação das funções e da gestão do
CEFAPRO como forma de garantir a sua institucionalização e assim, dar cumprimento a Meta 16 do
PNE/BRASIL e a Meta 05 do PEE/MT em que se assegura a formação continuada dos profissionais da
educação como um atributo para a melhoria das condições de trabalho e da valorização profissional, bem
como, e, sobretudo a promoção do Ensino de Mato Grosso, cuja proficiência está comparada às melhores
produzidas na República Federativa do Brasil, carecendo, contudo a resolução da questão do fluxo em seu
sistema de ensino.
Essa medida visa dar segurança profissional e jurídica aos muitos profissionais que atuam no CEFAPRO, no
sentido de promover a política de Formação Continuada do Estado e o consequente fortalecimento desse
trabalho belíssimo e importante realizado pelos 15 Centros de Formação em seus polos de atendimento.

Diante do exposto é que conto com a deliberação e aprovação desta proposição de Indicação, pelos nobres
pares desta Casa Legislativa.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Abril de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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