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ACO N TE CE

Lei No 7.524, de 14 de fevereiro de 2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de ocorrência em
caso de acidentes de trabalho com lesão, ferimento ou morte.

Lei No 13.145, de 17 de fevereiro de 2017

Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 
20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Traba-
lho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; re-
voga a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Políti-
ca de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral.”

ATUALIZE-SE

LEGISLAÇÕES

GEduc

A 15ª Edição do GEduc - Congresso Brasileiro de Ges-
tão Educacional será realizada entre os dias 29 e 31 de 
março de 2017, trazendo, nesta edição, o tema “Transfor-
mando a gestão – Inspiração para mudanças, Insights para 
soluções”, com a proposta de apresentar aos participantes 
um embasamento para análise da situação atual de suas 
instituições de ensino, refletindo sobre novas abordagens 
para os desafios contemporâneos da educação. O evento 

acontece no hotel Maksoud Plaza, em São Paulo/SP.
Pelo segundo ano consecutivo, a presidente do SINEPE 

RJ, Cláudia Costa, recebeu o convite para presidir a Sessão 
da Atividade Fórum de Líderes Educacionais, que contará 
com a participação de: José Ernesto Bologna - consultor em 
desenvolvimento humano (KEYNOTE SPEAKER); Eduar-
do Lyra - fundador do Instituto Gerando Falcões; e Dario 
Neto - fundador e diretor-geral do Grupo Anga.

Cláudia Costa, presidente do SINEPE RJ, participa de mesa 
de Fórum de Líderes Educacionais
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ECONOMIA

O TER OU O SABER?
As constantes mudanças que estão ocorrendo no mundo apontam a necessidade de uma edu-

cação que contemple várias dimensões, formando uma pessoa com autonomia, que saiba fazer 
críticas construtivas, que reflita e, acima de tudo, que busque soluções novas e criativas para 
situações complexas de vida e de trabalho. Neste contexto, não existe mais separação entre 

escola e vida. Educação para o trabalho e educação para a vida passam a ser entendidas como 
dimensões de uma mesma realidade. 

A relação TER x PODER tem ul-
trapassado o limite da necessidade, 
invadindo o campo da vaidade, com 
o consumo ocorrendo cada vez mais 
de forma inconsciente.

Desde o século passado, mais 
precisamente a partir da década de 
1910, a sociedade aspirou ao Ameri-
can Way of Life (estilo americano de 
vida). Esta famosa expressão impul-
siona boa parte da população a con-
sumir uma moda que, muitas vezes, 
não está exatamente ao alcance do 
poder aquisitivo do indivíduo e cau-
sa danos em um futuro próximo. A 
moda inclui aparelhos de telefone 

celular, iPads, jogos eletrônicos, TV a 
cabo, roupas e uma lista que vem au-
mentando surpreendentemente.

Como a escola, uma instituição 
secular, pode competir com tudo 
aquilo que mais atrai os jovens hoje 
em dia? Como comparar obrigação 
com diversão? Com tantos atrativos 
do lado de fora, a escola deve ser tam-
bém um lugar dinâmico e atraente, 
para atuar em conjunto com as ino-
vações e com as linguagens que pre-
dominam na sociedade.

A pergunta que muitos diretores 
e gestores fazem no momento é: qual 
é a prioridade, o consumo descartável 

ou o investimento na educação dos 
jovens? A família esbarra hoje com 
uma crise financeira, e este deveria 
ser o questionamento de partida para 
organizar as contas e tornar cada des-
pesa em investimento. 

Dados indicam que a situação 
saiu do controle. A Serasa Experian 
divulgou recentemente que, pela se-
gunda vez, o percentual de devolução 
de cheques no país por insuficiência 
de fundos – 2,36% em 2016 e 2,26% 
em 2015 - foi o maior registrado des-
de 1991, quando começou o levanta-
mento.

"A pergunta que muitos 
diretores e gestores fazem 

no momento é: qual é a prio-
ridade, o consumo descar-
tável ou o investimento na 

educação  dos jovens? "
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Em 2016/2017, muitos pais mu-
daram os filhos de escola e, até mes-
mo, migraram da rede particular para 
a rede pública de ensino. Em 2017, a 
Secretaria Estadual de Educação do 
Estado do Rio de Janeiro – SEEDUC – 
revela que 12% das matrículas neste 
ano (26.459 alunos) vieram da rede 
particular. Nos dois anos anteriores, 
os percentuais foram de 4% e 8%.

Há, ainda, aqueles que se arris-
caram e acabaram entrando para a 
estatística da inadimplência. Infe-
lizmente, a instituição escolar é des-
favorecida em relação à garantia da 
remuneração do serviço prestado, já 
que a Lei Federal nº 9.870, conhecida 
popularmente como a “Lei do Calo-
te”, impede que a escola da livre ini-
ciativa desligue o aluno por falta de 
pagamento até o final do ano letivo.

Falando-se em educação de qua-
lidade, uma boa escola é aquela que 
sabe combinar tradição e moderni-
dade, comprometendo-se com uma 

linha de ensino consistente, profes-
sores qualificados e motivados, ins-
talações e equipamentos adequados, 
além dos recursos para manter tudo 
isso. As instituições de ensino de ex-
celência cumprem o desafio de pre-
parar esse aluno, muitas vezes cha-
mado de “nativo digital”, para que se 
torne um profissional competente. 

Diante de todas as dificuldades, 
cabe ainda à instituição da livre ini-
ciativa o dever de: 1) manter a quali-
dade de excelência do ensino; 2) ga-
rantir a atualização constante de seus 
professores e auxiliares e pagar seus 
salários em dia; 3) garantir o acom-
panhamento pedagógico individu-
alizado do aluno com deficiência; 4) 
garantir acessibilidade em todas as 
suas instalações; 5) manter a higiene 
e a limpeza em seu espaço físico; 6) 
ofertar alimentação dentro das nor-
mas nutricionais estabelecidas pela 
legislação; 7) manter contas e impos-
tos pagos.

Estas são algumas das atribuições 
e obrigações que os estabelecimen-
tos escolares da livre iniciativa cum-
prem, na expectativa de que todo es-
forço seja compensado na formação 
dos indivíduos que contribuirão para 
o futuro do país.

Entretanto, não vemos a valo-
rização dessas instituições pelo go-
verno, que reforça o calote através 
da lei. E o mesmo ocorre com parte 
dos pais contratantes, que acabam 
se tornando inadimplentes porque 
não priorizam as despesas escolares. 
Desprender-se do TER pode ser o pri-
meiro passo para a manutenção das 
instituições que zelam pelo SABER.

"12% das matrículas na 
rede pública neste ano vieram da 

rede particular."

Cabe à instituição da livre iniciativa o dever de: 

Manter a qualidade de excelência do ensino;

Garantir a atualização constante de seus professores e auxiliares e pagar seus salários em dia;

Garantir o acompanhamento pedagógico individualizado do aluno com deficiência; 

Garantir acessibilidade em todas as suas instalações;

Manter a higiene e a limpeza em seu espaço físico;

Ofertar alimentação dentro das normas nutricionais estabelecidas pela legislação;

Manter contas e impostos pagos.
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REFORMA DO ENSINO MÉDIO
Foi publicada, em 17 de fevereiro de 2017, a Lei Fede-

ral Nº 13.145/2017, que trata, entre outros assuntos, da 
política de fomento à implementação de escolas de Ensi-
no Médio em tempo integral e altera o art. 318 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho - CLT.

Para Márcia Haydée, assessora pedagógica do SINEPE 
RJ, a nova configuração do Ensino Médio traz, como uma 
das principais mudanças, a composição curricular, sendo 
que parte do que será ensinado nas escolas estará defini-
do na Base Nacional Comum Curricular–BNCC, em etapa 
final de construção. “Outra novidade é o aumento grada-
tivo da carga horária para que se tenha um Ensino Médio 
de tempo integral, um dos maiores desafios da proposta”, 
aponta Márcia Haydée.

O texto aprovado traz a determinação de que no máxi-
mo 1.800 horas de trabalho sejam referentes ao currículo 

da BNCC em todo o Ensino Médio, ficando o restante da 
carga horária a cargo das especificidades dos itinerários 
formativos e das determinações dos sistemas de ensino. 

Atualmente, a carga horária anual é de 800 horas. Já 
a proposta prevê o aumento gradativo de até 1.400 horas 
anuais, sendo que, nos primeiros cinco anos, as escolas te-
rão de ofertar pelo menos 1.000 horas.

“A Base Nacional Comum Curricular – BNCC será de-
terminante na composição do Ensino Médio não apenas 
pelo currículo que definirá o percurso inicial de estudo a 
ser trabalhado nesta etapa da Educação Básica, e sim por-
que há prazo previsto no texto para a mudança começar 
a valer: no ano letivo subsequente à publicação da BNCC, 
que se encontra em fase final de elaboração”, finaliza Már-
cia Haydée.

Destaques da Lei Federal Nº 13.145/2017

Amplia a carga horária mínima anual do Ensino Médio, progressivamente, para 1.400 horas.

Determina que o ensino da Língua Portuguesa, Matemática, Artes e Educação Física seja obri-
gatório nos três anos do Ensino Médio. 

Torna obrigatório o ensino da Língua Inglesa na Educação Básica, a partir do sexto ano do 
Ensino Fundamental. 

Permite que conteúdos cursados no Ensino Médio sejam aproveitados no Ensino Superior. 
O currículo do Ensino Médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC 
e por itinerários formativos específicos e com ênfase nas áreas de Linguagens, Matemática, 
Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica e Profissional. 

Proporciona autonomia aos sistemas de ensino para organizarem as áreas de conhecimento, 
as competências, habilidades e expectativas de aprendizagem definidas na BNCC.

LEGISLAÇÃO
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BNCC EM ANáLISE PARA
vERSÃO FINAL

O Ministério da Educação apresentou a especialistas e 
representantes institucionais, nos dias 25 e 26 de janeiro, 
os avanços que a terceira versão da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) leva. No encontro, foi apresentado um 
comparativo em relação à segunda versão do documento, 
e a expectativa do MEC é concluir a versão final ainda em 
março deste ano.

A Presidente da Câmara de Educação Superior da FE-
NEP, Amábile Pacios, esclarece que a Base Nacional Co-
mum Curricular não é lei; ela é propositiva e normativa, 
sendo base para as secretarias municipais de educação de 
todo o país na elaboração do currículo, de acordo com sua 
cultura regional. Amábile Pacios destaca algumas mu-
danças no currículo que atingem até o Ensino Fundamen-
tal I. “As disciplinas de Português e Inglês estão incluindo 
a oralidade; já em História, a BNCC altera a didática de 
ensino para fatos cronológicos. Em Matemática, os pro-
fessores não terão grandes mudanças, enquanto em Ciên-
cias, a BNCC tira a ênfase no evolucionismo e aprofunda 
a disciplina em um caráter científico”. 

O SINEPE RJ está atento a todo processo, e, assim que 
for divulgada a terceira versão, a disponibilizaremos aos 
nossos associados.

ACONTECE

"A Base Nacional Comum Curricu-
lar não é lei; ela é propositiva e nor-
mativa, sendo base para as secreta-
rias municipais de educação de todo 
o país na elaboração do currículo, de 

acordo com sua cultura regional. "

Amábile Pacios 
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AGORA É LEI:
Professor poderá lecionar em dois turnos na mesma escola

A nova Lei do Ensino Médio trouxe um importante avanço para os professores e instituições 
de ensino. A partir de agora, eles poderão lecionar por mais de um turno em um mesmo estabe-
lecimento. Incorporada na medida provisória, a iniciativa é proveniente de um projeto de lei do 

deputado federal Otavio Leite (PSDB/RJ) que estava em tramitação no Congresso Nacional.
Leia abaixo a entrevista com o Deputado Otavio Leite.

SINEPE RJ:  Em 2010, em uma visita à 
sede do SINEPE RJ, o senhor comentou 
sobre a importância dessa alteração 
na jornada de trabalho, que beneficia-
ria tanto o professor quanto a escola. 
O que motivou o deputado a desenvol-
ver esse Projeto de Lei?
Deputado Otavio Leite: Aquela reunião 
foi crucial para que eu me convencesse 
da importância dessa proposta tanto 
para as escolas, quanto para os professo-
res, com vistas a alcançar um benefício 
maior em relação aos projetos políticos 

pedagógicos das Instituições e do aten-
dimento aos alunos. 
Por isso, apresentei o Projeto de Lei 
71/2011 e acompanhei de perto a sua 
tramitação para que ele tivesse um per-
curso positivo na Câmara dos Deputa-
dos. Dialogando com a representação 
dos professores e das escolas, construí-
mos um denominador comum, o que é 
não é fácil.

SINEPE RJ:  Quais os benefícios desta 
Lei para os professores e para as 

instituições de ensino?
Deputado Otavio Leite:  Trata-se de 
um simples mecanismo nas relações 
laborais que vai permitir ao professor 
melhor qualidade de vida e de trabalho, 
uma vez que não precisará deslocar-se 
entre escolas, em especial nas áreas ur-
banas, onde a falta de mobilidade e as 
distâncias são sempre perturbadoras e 
atrapalham o seu dia a dia. Ao mesmo 
tempo, para a instituição, será a garan-
tia de poder ter um profissional com 
dedicação exclusiva, o que traduz um 
potencial de organização pedagógica 
muito melhor para o plano de ensino da 
unidade. Consequentemente, o vínculo 
mais estreito entre professor e escola 
trará um resultado pedagógico muito 
positivo como um todo.

SINEPE RJ:  O seu Projeto altera o art. 
318 da Consolidação das Leis do Tra-
balho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Como o 
deputado avalia Leis Trabalhistas que 
foram estabelecidas há 74 anos, diante de 
tantas mudanças sociais e culturais que 
enfrentamos no último século?
Deputado Otavio Leite:  Talvez, esse 
tenha sido o primeiro ponto de moder-
nização das leis trabalhistas no Brasil. 
Porque, a rigor, constitui-se numa ilus-
tração clara de que a regra era incompa-
tível com o mundo moderno, em meio 
a uma sociedade muito mais dinâmica. 
Respeitamos uma regra básica do direi-

LEGISLAÇÃO
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SINEPE RJ ATUANTE

CAPEP (Colégio dos Assessores Pedagógicos das Escolas Particulares)

CAEP (Colégio de Advogados das Escolas Particulares)

Os assessores do SINEPE RJ participarão dos 
seguintes encontros sobre educação em março:

Pauta em debate:
- Lei Federal Nº 13.415/2017 - Ensino Médio Reflexões e  Discussões 
- Alteração do Art. 318 da CLT
- BNCC - Base Nacional Comum Curricular
- PAEI - Plano de Atendimento Educacional Individualizado

Pauta em debate:
- Os impactos da alteração do Art. 318 da CLT

to: compreender que a lei precisa sem-
pre se ajustar ao seu tempo.

SINEPE RJ:  Há novos Projetos direcio-
nados para a área de plano de carreira 
no âmbito da Educação? 
Deputado Otavio Leite:  Sim, tenho ou-
tros projetos sobre o tema tramitando 
no Congresso Nacional. O meu sonho 
é recuperar uma regra que vigorou no 
Brasil até 1964 (e extinta pela ditadura 
militar) que estabelecia isenção de Im-
posto de Renda para professores. É o que 
proponho no Projeto de Lei 7209/2014.

A rigor, não vejo horizontes nos orça-
mentos públicos para melhorar subs-
tancialmente, em índices reais, os ven-
cimentos dos professores. Por isso, há 
a necessidade de se tomar uma decisão 
política no país, respondendo a uma 
indagação: o professor merece ser prio-
ridade ou não? É óbvio que merece. 
Logo, o caminho dessa isenção tributá-
ria – específica para os vencimentos do 
magistério – permitiria um aumento sa-
larial indiscutível, que, além de promo-
ver justiça aos milhares de profissionais 
que constroem o nosso futuro, tornaria 

a profissão mais atrativa. O custo/bene-
fício se justifica.

SINEPE RJ:  O senhor é a favor de uma 
reforma trabalhista?
Deputado Otavio Leite: Sou a favor da 
modernização das leis do trabalho, com 
transparência, com adaptação e coerên-
cia ao mundo moderno, sem ferir direi-
tos consagrados.

 "(...) Para a instituição, será a garantia de poder ter um profissional com dedicação 
exclusiva, o que traduz um potencial de organização pedagógica muito melhor

 para o plano de ensino da unidade."

29-03 - São Paulo
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A COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
E A CAPACIDADE DE EXPRESSÃO

A difusão da internet por celula-
res e tablets avassala o cotidiano do 
homem contemporâneo. A prolife-
ração de informações, muitas delas 
rasas e inconsistentes, em curtíssimo 
espaço de tempo, revela um mundo 
no qual o indivíduo se julga, equivo-
cadamente, bem informado e apto 
a compreender o contexto em que 
está inserido, simplesmente porque 
domina o teclado e a telinha sem-
pre ao alcance dos dedos e dos olhos. 
Seduzido por essa tecnologia, segue 
com seu olhar fixo nos celulares em 
busca, quem sabe, de respostas que 
possam lhe explicar a complexidade 
do viver e do conviver. 

Diante dessa realidade, algumas 
dúvidas me inquietam, contudo 
muitas certezas se confirmam...

Venho pesquisando, ao longo de 
minha experiência profissional, a 
importância da relação de crianças 
e adolescentes com o texto literário, 
em oficinas de textos. Percebo que a 
arte literária — esse espaço tão es-
tranho e improvável quanto encan-
tador e emocionante — é capaz de 
despertar o prazer de ler e o desejo 
de escrever, nos dias de hoje, embora 
esses jovens estejam imersos em um 
contexto apressado, marcado pelo 
excesso de informação e tecnologia.

O texto de Catarina Faria (15 
anos) sobre a leitura e a escrita, que 
transcrevo a seguir, revela a impor-
tância de nos deixarmos impregnar 
pela palavra poética para nos rein-
ventarmos na nossa escrita. 

PALAVRAS
Improvável. Enquanto o lápis dan-

ça entre as pautas, leve e inocentemente, 
descubro algo que me habita. Não há es-
forço, não há drama, são palavras que 
vivem, que choram, que sorriem poesia.

As palavras escolhem a gente e se 
derramam, no papel: numa cascata ir-
reversível, de uma beleza acidental. E, 
sem querer, existem, fazem de nós cada 
vez mais vivos. Entre as vírgulas, gote-
jam pedaços de mim, me descubro em 
poemas de amor, em crônicas tristes, em 
contos de solidão. 

Sou cada texto que li. Nem mais sei 
quem fiquei sendo depois de Camões, 
Drummond, Clarice, Pessoa... Me crio a 
cada rima que leio, me faço a cada verso 
fingido, me vejo em mentiras de outros 
poetas. 

Minto. Finjo. Crio. E sei que é assim 
que me aproximo do que sinto, do que 
vivo e sou. Minha existência, porém, está 
para lá do que as palavras alcançam, 
numa infinitude imprevisível. 

Confundo-me a cada linha. As ideias 
se embaralham, mas a emoção sai, atro-
pelando sentimentos. E, no meio de toda 
a tormenta, um ponto concede um silên-
cio revelador. O texto quieto me conta o 
que sou, ou tenta...

Não busco respostas. As incertezas 
me levam e, por acaso, estou aqui. As 
perguntas também respondem. As afir-
mações nos atrasam. E a poesia nos dá 
vida.

Vivemos, sem dúvida, reféns de 
uma sociedade cujos valores são cal-
cados na produção e na lucratividade, 
uma sociedade que parece descartar 
a sensibilidade. Nossa percepção é 
de que o jovem, muitas vezes, deseja 
apenas preparar-se para a competiti-
vidade do mercado de trabalho. Nesse 
sentido, a prosa poética da jovem Ca-
tarina se revela instigante e provoca-
dora pela sua sensibilidade, pelo seu 
lirismo. Ao lidarmos com os textos, 
principalmente, com o texto literário, 
buscamos entre as palavras, nas en-
trelinhas, a intensidade da vida. 

 Sabemos que a experiência com 
a leitura e com a escrita estimula os 
processos cognitivos, organiza o pen-
samento lógico e a capacidade de 
argumentação, favorecendo assim a 
competência linguística e a capacida-
de de expressão. Tal atividade se con-
figura para mim como uma política 
de resistência.  Assim sendo, leitura/
escrita se entrelaçam e se confundem: 
lemos para escrever e, ao escrever, al-
cançamos uma melhor compreensão 
de mundo e de nós mesmos.  

POR :  BEBEL PANTALEÃO

Bebel Pantaleão é professora de 
Língua Materna, atuando em gru-
po multidisciplinar voltado para o 
desenvolvimento da linguagem e do 
pensamento do educando.

EDUCAÇÃO



REALIZAÇÃO:

PREMIAÇÃO
21 de outubro

15.03 - 15.08

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

Acesse o regulamento em: 
www.sineperj.org.br

FIQUE DE OLHO NOS TEMAS:
ENSINO FUNDAMENTAL 2:  Consumo consciente e atitude sustentável.
ENSINO MÉDIO: O papel da juventude diante da corrupção no Brasil.

PODEM PARTICIPAR:

Alunos de todas as escolas associadas 
ao SINEPE RJ e alunos da rede pública 
do Estado do Rio de Janeiro.

Concurso de 
Redação

SINEPE RJ - 2017
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ZyGMUNT BAUMAN: 
hUMANISMO PURO
POR :  PROF. OSVINO TOILLIER

Quando partem pessoas que marcaram época pelo 
legado que deixaram, abre-se enorme vazio para assimi-
lar as ideias e a obra. 

 Eis que fomos surpreendidos pela morte de Zig-
munt Bauman, sociólogo polonês, que dedicou a vida 
para tentar entender o mundo de hoje, as consequências 
da pós-modernidade, que ele chamou de tempos líqui-
dos, cunhando a época em que perdemos as certezas e 
tivemos de encontrar saídas para as incertezas. 

 Bauman viveu os horrores da guerra em seu país, 
foi perseguido por suas posições políticas e, como judeu, 
abrigou-se finalmente em Londres, onde foi professor 
na London School of Economics e escreveu a maioria de 
suas obras, entre elas: Modernidade Líquida, Amor Líqui-
do, Tempos Líquidos. 

 A sua obra ajudou a compreender as transforma-
ções da pós-modernidade, que desconstituiu antigos pos-
tulados dos tempos do território – fase sólida – quando 
havia regras e princípios definidos, que davam seguran-
ça e afastavam o medo; na passagem para a fase líquida, 
segundo Bauman, rotinas e padrões se decompõem e se 
dissolvem mais rápido que o tempo leva para moldá-los.

 Eis a questão central do desafio que estamos vi-
vendo. Não adianta procurar causa única para isso. É o 
resultado do conjunto de mudanças e transformações a 
que a humanidade vem assistindo ao longo de décadas, 
sem condições de evitá-las. As incríveis inovações tecno-
lógicas, mudanças de comportamentos, concepções de 
sociedade, configuração de família, radicais mudanças 
educacionais, enfim, abertura de fronteiras, globaliza-
ção, queda de muros e fronteiras ideológicas, tudo isto 
trouxe repercussões em todos os campos da atividade 
humana. 

 E o que dizer das instituições educacionais: por 
um lado, sofrendo o impacto de um tempo de instabili-
dades e incertezas; por outro, com a missão de ser fiel de-
positária dos valores sagrados da humanidade e guardiã 
dos princípios que sustentam a dignidade humana?

 É certo que nada mais é e será o que foi: as rela-
ções humanas modificaram-se substancialmente, já não 
se abrem espaços para diálogos generosos e efetivos, os 
tempos são de pouca tolerância e a história do bom sama-
ritano é a mais pura realidade. Cercados de parafernália 
eletrônica, refugiamo-nos em nossos feudos, limitando 
nossos contatos ao mundo virtual, onde a vida se desdo-
bra à distância, sem maior compromisso e convívio. 

ARTIGO

Prof. Osvino Toillier é  Mestre em Educação e Vice-presi-
dente do SINEPE/RS


