
REGIMENTO DA II CONFERÊNCIA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 
(A SER APROVADO NA PLENÁRIA DO DIA 26/11/2016) 

 
CAPÍTULO I 

DA REALIZAÇÃO E CARÁTER DA CONFERÊNCIA 
Art. 1º O Fórum Distrital de Educação, em cumprimento ao disposto no Plano 
Distrital de Educação, estabeleceu a realização da II CONFERÊNCIA DISTRITAL 
DE EDUCAÇÃO (II CDE), no dia 26 de novembro de 2016, em Brasília – Distrito 
Federal.  
§ 1° A Conferência Distrital de Educação será precedida por Conferências 
Preparatórias Presenciais (CPPs), nas instituições educacionais públicas e 
privadas, escolas de natureza especial e entidades representativas dos segmentos 
da sociedade civil, sendo essas atividades realizadas nos meses de outubro e 
novembro de 2016. 
§ 2° A II CDE possui caráter deliberativo e apresentará um conjunto de projetos de 
Lei em cumprimento ao art. 11, incisos I a V, da Lei nº 5.499/2015 do Plano 
Distrital de Educação (PDE), visando sua efetivação no contexto da construção do 
Sistema Distrital de Educação, abrangendo, especialmente, a participação popular, 
a sociedade civil organizada e o regime de colaboração com a União. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 2° A Conferência Distrital tem como objetivos:  
I - OBJETIVO GERAL: assegurar ampla participação no debate e aprimoramento 
dos projetos de Lei requeridos pelo PDE. 
II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
a) analisar e debater as minutas de projetos de lei sobre a adequação da Lei de 
Gestão Democrática (LGD), incluída a criação do Conselho de Representantes dos 
Conselhos Escolares (CRECE) e sobre os Projetos de Lei que disciplinam o 
Sistema Distrital de Educação (SDE), a Política de Descentralização Administrativa 
e Financeira (PDAF), a Lei de Responsabilidade Educacional (LRE), além de 
minuta que dispõe sobre os critérios de Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e 
Custo Aluno Qualidade (CAQ).  
b) Consolidar o processo de institucionalização do Fórum Distrital de Educação, 
estabelecido pela Lei Distrital nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, como instância 
permanente de articulação, acompanhamento e avaliação da política distrital de 
educação e coordenação permanente das próximas conferências distritais de 
educação, no âmbito do Sistema Distrital de Educação.  
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 3° A Conferência Distrital de Educação será realizada em Brasília – DF, no dia 
26 de novembro de 2016, precedida por etapas preparatórias com Conferências 
Preparatórias Presenciais (CPPs) nas instituições educacionais públicas e 
privadas, escolas de natureza especial e entidades representativas dos segmentos 
da sociedade civil, sendo todas essas atividades realizadas no período de 24/10 a 
18/11 de 2016.  
§ 1° Poderão participar desse processo o Poder Público, segmentos educacionais, 
setores sociais, entidades que atuam na área da educação e todo(a) os(as) 
profissionais e pessoas dispostas a contribuir para a melhoria da educação distrital 
conforme critérios estabelecidos neste regimento.  



§ 2º As CPPs organizadas pelo Fórum Distrital de Educação contaram com ampla 
participação da sociedade, de forma presencial e sem caráter deliberativo.  
§ 3º As CPPs da rede pública ocorreram no período de 24 de outubro a 18 de 
novembro de 2016, como Conferências Escolares com a participação das 
Coordenações Regionais de Ensino.  
§ 4º As CPPs, organizadas pelo FDE e entidades que o integram, para discussão 
dos projetos de leis e adequação da LGD, indicaram delegados para esta II 
Conferência Distrital de Educação, à exceção dos delegados natos, conforme 
deliberação do Fórum Distrital de Educação e regulamentado neste regimento.  
 
Art. 4º A II Conferência Distrital de Educação será presidida pelo Coordenador do 
Fórum Distrital de Educação, ou por outro membro do FDE por ele designado(a).  
 
Art 5° O Fórum Distrital de Educação, organizador da II Conferência Distrital de 
Educação, desenvolve suas atividades com autonomia, adequando-se ao 
Regimento Interno aprovado na II CDE, observando-se o seguinte: 
I- atender aos aspectos políticos, administrativos e financeiros que sejam 
relevantes para a realização da II CDE;  
II- assegurar a livre manifestação dos delegados eleitos e natos, de acordo com as 
normas previstas neste regimento; 
III- recepcionar os observadores que terão direito à participação na II CDE sem 
direito a voto. 
 
Art. 6° A II Conferência Distrital de Educação, coordenada pelo Fórum Distrital de 
Educação, composto por membros titulares e suplentes indicados por suas 
entidades representativas, terá como objeto de discussão as minutas de projetos 
de lei e adequação da LGD, conforme discriminado neste regimento.  
Parágrafo único. O Regimento da Conferência Distrital de Educação terá como 
referência o Regimento da Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014) e 
levará em consideração os seguintes aspectos:  
I- informações técnicas e políticas;  
II- Plano Distrital de Educação;  
III- documentos produzidos por entidades e especialistas com reconhecidas 
contribuições para a educação nacional.  

Art. 7° O Fórum Distrital de Educação atuará na coordenação geral da II 
Conferência Distrital de Educação, a saber:  
I- na organização dos grupos temáticos, nas discussões das minutas dos projetos 
de lei e adequação da LGD;  
II- no apoio e acompanhamento da realização da II CDE;  
III- na organização de atividades para inserção do Fórum nos locais e meios mais 
apropriados para divulgação dos trabalhos da II CDE; 
IV- elaboração da proposta metodológica da II CDE, incluindo a sua dinâmica de 
grupos temáticos;  
V- sistematização e inclusão das emendas aprovadas na II CDE para o 
encaminhamento do documento final;  
VI- sistematização das propostas aprovadas nas Plenárias de grupos temáticos da 
II CDE;  
VII- avaliação das moções apresentadas durante a II CDE.  
 
Art. 8° Com o objetivo de assegurar a existência de um relatório final que possa 
contribuir para a formulação das ações subsequentes, será designado pelo Fórum 



Distrital de Educação um grupo de trabalho especial responsável pela 
sistematização e elaboração do Documento Final da II Conferência Distrital de 
Educação.  
Parágrafo único. O grupo de trabalho especial, de que trata o caput deste artigo, 
será presidido pelo coordenador do FDE e incluirá a Comissão Técnica Distrital e 
outros indicados pelo FDE.  

CAPÍTULO IV 
DO TEMÁRIO E DA PROGRAMAÇÃO 

 
Art. 9º A II Conferência Distrital de Educação tem como tema A Organização da 
Educação no Distrito Federal e sua normatização a partir das minutas dos projetos 
de lei e adequação da LGD, que serão discutidos a partir dos seguintes grupos 
temáticos:  
Grupo I – Gestão Democrática e CRECE.  
Grupo II – Sistema Distrital de Educação (SDE).  
Grupo III – Política de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). 
Grupo IV – Lei de Responsabilidade Educacional (LRE), Custo Aluno Qualidade 
Inicial (CAQi) e Custo Aluno Qualidade (CAQ).  
Parágrafo Único. Os Grupos, a critério do seu coordenador designado pelo Fórum 
Distrital de Educação, poderão ser subdivididos para melhor andamento dos 
trabalhos. 
 
Art. 10. A Conferência Distrital de Educação será estruturada com a seguinte 
dinâmica:  
I- credenciamento e atividade cultural;  
II- solenidade de abertura;  
III- palestra introdutória;  
IV- plenária de aprovação do Regimento Interno;  
V- grupos temáticos; 
VI- plenária final para finalização do texto. 
 
Art. 11. Os debates na II Conferência Distrital de Educação deverão orientar-se por 
uma visão ampla, abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela 
garantia do processo democrático, pelo respeito mútuo entre os(as) participantes, 
pela promoção da pluralidade de ideias, identidades e expressões, pela 
consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais, e pelo 
fortalecimento da articulação entre as instituições envolvidas.  
 

CAPÍTULO V 
DA METODOLOGIA DA II CONFERÊNCIA DISTRITAL 

 
Art. 12. As contribuições e propostas discutidas nas Conferências Preparatórias 
Presenciais serão encaminhadas à II Conferência Distrital de Educação pelos 
respectivos delegados.  
 
Art. 13. O texto final das minutas dos projetos de lei aprovado na II Conferência 
Distrital de Educação será entregue, pelo Fórum Distrital de Educação, ao 
Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal.  
§ 1º No Documento final, poderão ocorrer três tipos de emendas:  

a. aditivas;  
b. supressivas (parciais ou totais);  
c. substitutivas.  



§ 2º Não serão discutidas propostas novas às minutas de Projetos de Lei e 
adequação da LGD submetidos à II CDE. 
§ 3º As emendas não discutidas até o término das atividades do dia 26 de 
novembro de 2016, previsto para as 18h, serão consideradas inválidas, mantendo-
se os textos originais. 
 
Art. 14. Para a elaboração do Documento final da II Conferência Distrital de 
Educação, serão consideradas as emendas votadas e aprovadas nos grupos 
temáticos e aquelas aprovadas na plenária final.  

Seção I 
Das plenárias por grupo temático 

 
Art. 15. As plenárias por Eixo, coordenadas por membros do Fórum Distrital de 
Educação, terão as seguintes etapas:  
I- apresentação da equipe de Coordenação dos trabalhos;  
II- apresentação do texto das minutas do projeto de lei do respectivo grupo; 
III- apresentação da proposta para o Grupo Temático, conduzida pelo coordenador 
do grupo, com destaques orais;  
IV- discussão dos destaques, votação e encaminhamento das deliberações para a 
plenária final.  
 
Art. 16. O encaminhamento das emendas, nas plenárias dos Grupos Temáticos, 
será realizado seguindo os seguintes critérios:  
I- o item que não for destacado oralmente será mantido;  
II- as emendas destacadas no grupo, que obtiverem mais de 50% de votos de 
aprovação no Grupo Temático, serão incorporadas ao Documento final da II 
Conferência Distrital de Educação;  
III- as emendas que obtiverem de 40% a 50% de votos de aprovação serão 
encaminhadas para apreciação na plenária final;  
IV- as emendas que obtiverem menos de 40% de votos de aprovação serão 
rejeitadas.  
 
Art. 17. As emendas poderão sofrer ajustes de redação, a partir de acordos ou 
consensos, formulados por ocasião do processo de votação, vedada alteração do 
mérito da proposta. 

Seção II 
Da Plenária Final 

 
Art. 18. Na plenária final, as propostas serão votadas e aprovadas, quando 
obtiverem maioria simples, ou seja, mais de 50% de votos dos (das) presentes.  
§ 1º Constarão do Documento Final, da II Conferência Distrital de Educação, as 
emendas propostas e aprovadas na plenária final.  
§ 2º As emendas que não forem aprovadas na plenária final da II Conferência 
Distrital de Educação constarão dos anais da II CDE.  
 
Art. 19. As intervenções nas plenárias da II Conferência Distrital de Educação 
serão de três minutos para cada participante.  
Parágrafo único. As declarações de voto deverão ser encaminhadas, por escrito, à 
coordenação para posterior registro nos anais da II Conferência Distrital de 
Educação.  
 



Art. 20. As questões de ordem levantadas deverão versar sobre a pauta em debate 
e serão resolvidas pela coordenação dos trabalhos ou, se ainda necessário, 
poderão ser remetidas para apreciação e posicionamento do Fórum Distrital de 
Educação, sem prejuízo do andamento das atividades.  
 

Seção III 
Das Moções 

 
Art. 21. Os(As) delegados(as) só poderão apresentar moções que tenham como 
conteúdo o Plano Distrital de Educação, inclusive aqueles objeto de discussão nos 
Grupos temáticos da II Conferência Distrital de Educação.  
§ 1º Somente serão aceitas moções que forem assinadas por 20% ou mais 
dos(as) delegados(as) credenciados(as) na Conferência Distrital de Educação, ou 
que forem apresentadas por 5 ou mais entidades representadas na conferência.  
§ 2º As moções serão recebidas pela Coordenação do FDE, até às 14 horas, do 
dia 26 de novembro de 2016.  
§ 3º As moções deverão ter, no máximo, uma lauda.  
§ 4º As moções terão sua admissibilidade avaliada pelo FDE segundo os critérios 
acima enunciados.  
§ 5° As moções, admitidas pelo FDE serão encaminhadas para deliberação da 
Plenária Final. 

CAPÍTULO VI 
DA COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA 

II CONFERÊNCIA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 
 
Art. 22. A II Conferência Distrital de Educação contará com uma participação 
ampla e representativa das várias organizações, entidades, segmentos sociais e 
setores; de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; dos 
sistemas de ensino; das entidades de trabalhadores(as) da educação; de 
empresários(as); de órgãos públicos; de entidades e organizações de pais/mães e 
de estudantes; da sociedade civil; dos movimentos de afirmação da diversidade; 
do Conselho de Educação. 
 
 Art. 23. Os(As) participantes da II Conferência Distrital de Educação estarão 
distribuídos(as) em seis categorias:  
I- delegados(as) eleitos(as) nas unidades escolares, sendo um delegado do 
segmento Pais, Responsáveis e Estudantes (PRE) e um delegado do segmento 
Magistério, Assistência e Técnicos (MAT) de cada unidade escolar da SEEDF, 
com direito a voz e voto na plenária deliberativa da Conferência;  
II- delegados(as) natos(as), com direito à voz e voto na plenária deliberativa da 
Conferência, identificados como membros do Fórum Distrital (36 delegados), 
integrantes das Coordenações Regionais de Ensino (28 delegados), servidores 
das subsecretarias da SEEDF (12 delegados), representantes da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal (24 delegados) e representantes do Conselho de 
Educação do Distrito Federal (18 delegados). 
III- delegados(as) por indicação de Movimentos sociais, com direito à voz e voto, 
na plenária deliberativa da Conferência, que tenham solicitado participação ao 
FDE e indicado seu representante, sendo 2 (dois) delegados por entidade até o 
limite de 20 delegados; 
IV- delegados(as) eleitos(as) representantes dos Estabelecimentos Particulares de 
Ensino, sendo 40 delegados deste segmento, com direito a voz e voto na plenária 
deliberativa da Conferência; 



V- delegados(as) eleitos(as) como representantes do ensino superior e profissional 
público do Distrito Federal, sendo 40 delegados deste segmento, com direito a voz 
e voto na plenária deliberativa da Conferência;  
VI- observadores(as), com direito à voz nos Grupos Temáticos, e sem direito a 
voto, em quaisquer das atividades deliberativas da Conferência. 
 
Art. 24. São observadores(as) os(as) inscritos(as) na Conferência Distrital de 
Educação, a critério do Fórum Distrital de Educação: personalidades nacionais e 
internacionais; representantes de organizações não-governamentais; 
representantes de organismos internacionais e outras representações, 
interessados(as) em acompanhar o desenvolvimento da Conferência.  

 
CAPÍTULO VII 

DO CREDENCIAMENTO 
 
Art. 25. O credenciamento de delegados(as) titulares da II Conferência Distrital de 
Educação ocorrerá junto à estrutura instalada no local do evento, na manhã do dia 
26 de novembro de 2016.  
§ 1º O credenciamento dos delegados(as) eleitos(as) nas unidades escolares será 
condicionado à indicação formal da respectiva escola com assinatura e carimbo de 
membro da equipe gestora, conforme Anexo I. 
§ 2º O credenciamento dos delegados(as) indicados pelos Movimentos sociais, 
com direito à voz e voto, será condicionado à indicação formal do respectivo 
movimento, conforme Anexo II. 
§ 3º O credenciamento dos delegados(as) indicados na Conferência Preparatória 
Presencial dos Estabelecimentos Particulares de ensino será condicionado à 
indicação formal do coordenador da CPP, conforme Anexo III. 
§ 4º O credenciamento dos delegados(as) indicados na Conferência Preparatória 
Presencial do Ensino Superior e Profissional público do DF será condicionado à 
indicação formal do coordenador da CPP, conforme Anexo IV. 
§ 5º O credenciamento de delegados natos será realizado por meio do Anexo V.  
§ 6º O credenciamento de delegados suplentes, em substituição ao titular, será 
submetido ao Fórum Distrital de Educação.  
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 26. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Fórum Distrital 
de Educação. 
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ANEXO I 
 
 

II CONFERÊNCIA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 

A Unidade Escolar _____________________________________________________ 

da CRE ___________________________, em sua Conferência Preparatória Presencial 

da II CDE, realizada em ____________, elegeu os(as) seguintes delegados(as): 

 

Delegado do segmento Pais, Responsáveis e Estudantes (PRE): 

  

 

 

Delegado do segmento Magistério, Assistência e Técnicos (MAT): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo e Assinatura 
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ANEXO II 
 
 

II CONFERÊNCIA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 

O movimento social _____________________________________________________, 

situado ______________________________________________________________, 

indica para participação na II Conferência Distrital de Educação os(as) seguintes 

delegados(as): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________

_____ 

Data, local 

 

 

 

 

Carimbo e Assinatura 
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ANEXO III 
 

II CONFERÊNCIA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 
 

A Conferência Preparatória Presencial dos Estabelecimentos de Ensino 

Particulares elegeu os seguintes delegados: 

Nº NOME INSTITUIÇÃO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

 



Nº NOME INSTITUIÇÃO 

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Data, local 

 

 

 

__________________________________________ 

Integrante do Fórum Distrital de Educação 
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ANEXO IV 

II CONFERÊNCIA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 

A Conferência Preparatória Presencial do Ensino Superior e Profissional Público 
do Distrito Federal elegeu os seguintes delegados:  

 
Nº NOME INSTITUIÇÃO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

 

 



 

 

 

Nº NOME INSTITUIÇÃO 

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

 

 

 

_________________________________________________ 

Data, local 

 

 

__________________________________________ 

Integrante do Fórum Distrital de Educação 
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ANEXO V 
II CONFERÊNCIA DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 

 
O Deputado Reginaldo Veras, presidente da Comissão de Educação, Saúde e 

Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, indica os seguintes delegados natos: 
 

Nº NOME 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

 

Carimbo e Assinatura 


