Prezados (as) Senhores (as),
O Fórum Mundial de Educação (FME) é um movimento pela cidadania e pelo direito universal à
educação. Seu principal objetivo é levantar propostas que integrem a plataforma mundial de educação que foi construída no Fórum Mundial de Educação de 2007 e dita princípios como a universalização do
direito à educação pública, a garantia do acesso e a desmercantilização do ensino.
O FME tem uma estrutura participativa. Como uma rede permanente de mobilização mundial,
constituída de movimentos sociais e organizações da sociedade civil e em articulação com outros Fóruns
de lutas, o FME está estruturado e organizado por meio de três órgãos principais: o Conselho
Internacional (CI), a Secretaria Executiva e o Comitê Organizador (CO).
Em 2009, como um fórum temático do FME, foi realizado o primeiro Fórum Mundial de Educação
Profissional e Tecnológica (FMEPT). O evento ocorreu em Brasília e contou com a participação de cerca
de 15 mil pessoas de diversos países. O encontro foi tão enriquecedor que, em reunião do Comitê
Internacional (CI), realizada na Espanha em 2010, ficou decidido que uma nova edição do FMEPT seria
realizada. O local escolhido para a segunda edição do FMEPT foi a cidade de Florianópolis, capital do
estado de Santa Catarina, tendo como Secretaria Executiva o Instituto Federal de Santa Catarina.
O evento terá como tema Democratização, Emancipação e Sustentabilidade e será realizado de 28 de
maio a 1º de junho de 2012, no CentroSul – maior centro de eventos da capital catarinense. A
expectativa é ter uma participação de 10 mil pessoas.
Na busca de uma construção conjunta deste grande evento pela educação profissional e tecnológica,
trazemos esse convite para que sua instituição engaje-se no movimento e faça parte do Comitê
Organizador (CO). Estudantes, professores, pesquisadores, trabalhadores, governos, sindicatos,
associações e pessoas da sociedade civil organizada de todo o mundo constituem esse CO que é o órgão
executivo pró-tempore e tem por principal função a organização de eventos e atividades do Fórum.
Desde o início de 2011, o CO já vem se reunindo bimestralmente na capital catarinense. Atualmente, já
contamos com mais de 90 entidades. Todas as informações sobre a organização do II Fórum até o
momento podem ser acompanhadas no site www.forumedutec.org. Temos a certeza de que com seu
apoio podemos fazer esse movimento crescer ainda mais.
Certos da sua compreensão e do seu engajamento,
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