ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL GERAL

Ofício nº 10/2018 - SAP

Brasília, 20 de dezembro de 2018.

A Sua Excelência o Doutor
JULIANO COSTA COUTO
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Distrito Federal
Brasília/DF - CEP: 70.770-522

Assunto: Relatório das atividades da Comissão de Educação da OAB/DF NO ANO
DE 2018

Senhor Presidente,

1. Ao cumprimentar V.Exa., a Comissão de Educação, por meio do seu
Presidente, Dr. Luis Claudio Megiorin, passa a informar as atividades
realizadas pela referida comissão, conforme segue:

2. Nos meses de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018 estivemos
envolvidos com a organização do Seminário Internacional de Educação
Domiciliar, que aconteceu no dia 22/02, das 9h às 18h, em que pudemos
contar com a presença de diversas autoridades nacional e internacional,
em especial com a presença do Dr. Mike Donnelly, Diretor Internacional
da Homeschool Legal Defense Association – HSLDA. Fizemos a
transmissão do seminário e nosso alcance foi extraordinário, para além da
fronteira. Todos os envolvidos estavam engajados na causa.
3. No Seminário Internacional de Educação Domiciliar iniciamos a campanha
de doação de livros didáticos e paradidáticos para beneficiarmos as
escolas públicas.
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4. No mês de março retomamos os preparativos para o Seminário Desafios
Para Formação Educacional dos Surdos no Brasil, cujo tema tinha sido
objeto da prova de redação do ENEM em 2017. Esclarecemos que
tínhamos iniciado as tratativas sobre o seminário no mês de novembro de
2017, quando realizamos duas reuniões com o professor Messias, da
UNB, e suas intérpretes, e também contamos com a presença da
Comissão de Autismo da Ordem dos Advogados do Brasil, sob a
presidência da Doutora Adriana, a fim de tratarmos sobre o evento que as
Comissões pretendiam realizar com os surdos.
5. No mês de abril, no dia 24, realizamos o seminário voltado para a
educação dos surdos e pudemos contar com a presença de diversas
autoridades, as quais citamos a presença da Professora Maria Inês Fini,
presidente do INEP. Salientamos o grande desafio que enfrentamos ante
as peculiaridades que se exigia. Nosso público foi rico em diversidade,
pois compareceram, surdos, cegos-surdos, surdos oralizados e surdos
implantados e surdos cadeirantes.

O Seminário iniciou-se às 9h até as

17h com o auditório cheio e ocuparam também boa parte do mezanino.
6. No dia 02 de maio realizamos a palestra Apresentação do Novo Ensino
Médio, onde compareceram o Professor Fernando Wirthman e o
professor Marcello Lasneaux.
7. Em cada evento realizado recebemos livros didáticos e paradidáticos, e a
doação foi destinada para cinco escolas da rede pública, escolhidas pelo
índice de desenvolvimento humano mais baixo do Distrito Federal.
8. Ao longo do ano o Presidente da CE participou de várias reuniões no
Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico - CODESE, como
representante da OAB-DF na Câmara Temática da Educação.
9. Também nos meses de abril, maio e junho participamos da campanha do
agasalho.
10. Em agosto, nos dias 20 a 22, participamos do Encontro do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, na UnB, Finatec, nas mesas que
debateram temas voltados para a educação.
11. Em setembro recebemos a denúncia, por parte da mãe de uma aluna do
ensino médio, que a filha era vítima da prática reiterada de bullying no
Instituto Federal de Brasília. Após análise de farta documentação
convidamos os representantes da

Instituição de ensino para

uma

primeira reunião e tentativa de esclarecer os fatos e ouvir a versão da
instituição de ensino e saber quais providências tinham sido adotadas
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bem como sugerimos adotar medidas de esclarecimentos e combate à
prática. Essa demanda exigiu atendimentos especiais e diversas reuniões
da diretoria da Comissão, tanto para atender a mãe da aluna como junto
ao IFB.
12. No mês de outubro recebemos a denúncia, por meio de pais de alunos de
uma escola particular, informando sobre a divulgação de um vídeo que
circulou nas redes sociais que envolviam pré adolescentes em cenas de
cunho sexual. Segundo essa denúncia, os fatos diziam respeito a uma
gincana promovida pelos alunos da instituição e os pais queriam
providências.

Convidamos

esclarecimentos.

a

Instituição

Compareceram

e

de

ensino

esclareceram,

bem

a

prestar

como

nos

informaram as providências adotadas.
13. Ainda em outubro recebemos a denúncia, dessa vez partiu de um aluno
de ensino médio de uma escola particular. Segundo o relato do aluno,
após

participar

coletivamente

de

manifestações

políticas

nas

dependências da escolas, houve indícios de sofrer calúnia e difamação.
De igual forma, como em casos de denúncias envolvendo alunos dentro
do estabelecimento educacional, convidamos os representantes da escola
para comparecer em reunião, prestar esclarecimentos e informar as
providências adotadas.
14. No dia 09/10 recebemos em nossas dependências a Pedagoga Lucimara
Gomes de Oliveira de Morais, que nos apresentou a palestra sob o
tema: "Perspectivas sobre o desenvolvimento do trabalho escolar
das competências socioemocionais, após a homologação da Bane
Nacional Comum Curricular".
15. No dia 26 de novembro comparecemos à reunião do Conselho de
Alimentação Escolar, junto à Secretaria de Educação do GDF, a fim de
participarmos e nos inteirarmos da atual situação e programação para
2019.
16. Em 03 de dezembro, recebemos a palestrante é Aline de Abreu
Meireles, integrante do Batalhão Escolar que atua nas escolas do Distrito
Federal, para ministrar palestra sobre Cyberbullying.
17. Sendo assim, encerramos o ano com o sentimento de dever cumprido,
para tanto a Comissão de Educação agradece a confiança que lhe é
atribuída, reconhece a relevância social que busca desempenhar e se
dedica em corresponder a altura a V.Exa. e à sociedade em defesa de
uma educação de melhor qualidade.
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Reiteramos os mais sinceros protestos de estima e consideração,
colocando a Comissão de Educação à sua inteira disposição para
eventuais esclarecimentos.

LUIS CLAUDIO MEGIORIN
Presidente da Comissão de
Educação OAB/DF

ANAPAULA DA SILVA MOREIRA M. CARREIRA
Secretária da Comissão de Educação da OAB/DF
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