
Perfis dos Conselheiros 

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) é composto de 24 integrantes 

e cinco suplentes com mandatos de três anos, de acordo com a lei Estadual nº 

10.403/71.  O Observatório da Educação preparou uma lista com informações de cada 

conselheiro da atual gestão. Confira também o infográfico sobre a composição do 

órgão.  

Conselheiros Titulares 

Hubert Alquéres – Presidente do CEE-SP 

Foi secretário-adjunto de Educação de São Paulo no governo de Mário Covas e Geraldo 

Alckmin, cuja secretária na época era a conselheira Rose Neubauer.  

Também exerceu o cargo de secretário de Comunicação no primeiro ano do governo 

José Serra. Em 2004, coordenou o programa de educação de Serra na campanha para 

prefeito da capital, e foi também responsável pela campanha do mesmo candidato 

para governador em 2006. Presidiu a Imprensa Oficial do Estado (2003 – 2011). É 

filiado ao PSDB desde 1989. 

Físico formado pela Universidade de São Paulo e engenheiro civil pela Escola de 

Engenharia Mauá, de onde mais tarde foi professor. Também lecionou na Escola 

Politécnica da USP. É autor de cinco livros, nas áreas de Informática, Física e 

Matemática (2002). 

Atualmente, exerce o cargo de vice-presidente de Comunicação da Câmara Brasileira 

do Livro, é um dos diretores da Editora Jatobá e vice-presidente do Colégio 

Bandeirantes de São Paulo.  

Hubert também é sócio da conselheira Rose Neubauer na empresa HMR Participações 

LTDA, que exerce atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em 

seu site, a HMR afirma ter participação também no setor educacional e editorial. 

Nina Beatriz Stocco Ranieri – Vice-presidente do CEE-SP 

Professora Associada do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. Bacharel em Direito e Mestre em Direito Constitucional 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Doutora e Livre-Docente 

em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP. É Coordenadora da Cátedra 

UNESCO de Direito à Educação. Foi Procuradora (1985/2010) e Secretária Geral da USP 

(2003/2005), Secretária Adjunta da Secretaria Estadual de Ensino Superior (2007 a 

2010).  

Atualmente é Assessora Especial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

http://www.observatoriodaeducacao.org.br/ceesp/


 
Ana Luísa Restani 
 
É pedagoga, foi professora de inglês da rede estadual. Até abril de 2011, exerceu o 
cardo de Superintendente da Fundação Bradesco. Atualmente é presidente da Câmara 
de Educação Básica do CEE. 
 
Graduada em Letras e Pedagogia, com pós-graduação em Administração Escolar, vem 
atuando na área educacional como professora, coordenadora pedagógica e diretora de 
ensino. Atuou por 25 anos na rede pública estadual paulista. Na Fundação Bradesco 
respondeu pela gestão de 40 escolas em todos os estados do Brasil.  
 
Angelo Luiz Cortelazzo 

Biólogo, professor associado da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), onde 
foi pró-reitor de graduação. É membro do Conselho desde 2001, onde exerce a 
presidência da Câmara de Educação Superior.  

Atualmente é responsável pela Unidade de Ensino Superior do Centro Paula Souza, 
autarquia responsável pelas Faculdades de Tecnologia (FATECs) no Estado de São 
Paulo. 

Arthur Fonseca Filho  

É diretor e sócio proprietário do colégio Organização Sorocabana Uirapuru e diretor do 
Instituto Superior de Educação Uirapuru, em Sorocaba - SP (ambas instituições 
privadas). Segundo o site da escola, o Uirapuru tem parceria com o Colégio 
Bandeirantes, de São Paulo (do qual os conselheiros Mauro de Salles e Hubert 
Alquéres são diretor e vice-presidente, respectivamente). 
 
Está no Conselho Estadual de Educação desde 1984, tendo sido indicado pelo então 
Secretário de Educação do Estado, Paulo Renato Souza. 
 
Foi Presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo de 1999 a 2001 e de 
2008 a 2010. Exerceu entre janeiro de 1993 e julho de 1994, o cargo de Secretário de 
Educação e Cultura do Município de Sorocaba (em gestão do PSDB).  
 
Faz parte do conselho administrativo do Colégio Santa Cruz (tradicional escola da 
cidade de São Paulo), onde também atua a conselheira Maria Lúcia Montoro Jens. 
 
Décio Lencioni Machado  
 
Advogado, diretor jurídico da instituição privada Uniban (Universidade Bandeirantes 
de São Paulo) e de sua mantenedora Academia Paulista Anchieta. Especialista em 
direito processual civil e direito educacional pelo Instituto Internacional de Ciências 
Sociais. É também professor do curso de especialização em direito educacional do CEU 



(Centro de Extensão Universitária) do Instituto Internacional de Ciências Sociais.  
 
Lencioni defendeu a Uniban no caso que envolveu a expulsão da aluna Geisy Arruda 

em 2009, depois de ela ter sido ameaçada por colegas por ter usado um vestido curto. 

Na ocasião, Décio argumentou que Geisy teria afrontado “os princípios de dignidade e 

moral previstos no regimento da instituição”.  

Eunice Ribeiro Durham 

Professora emérita e professora titular aposentada de antropologia da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas 

Públicas da USP (NUPPs), responsável pela área de Políticas Educacionais.  

 

Foi conselheira do Conselho Nacional de Educação - Câmara de Ensino Superior (1997 - 

2001), secretária de Política Educacional do MEC (1995 - 1997), secretária do Ensino 

Superior do MEC (1991-1992) e vice-presidente da Fundação CAPEs (1990-1991).  

 

Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC (1987-

1989). 

Guiomar Namo de Mello   

Atualmente é diretora e sócia da EBRAP (Escola Brasileira de Professores), empresa 

pela qual presta consultoria a iniciativas de desenvolvimento curricular e organização 

pedagógica de escolas públicas, e também a projetos de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica.  

Entre os clientes estão: Grupo Pitágoras; Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo; Sistema de Ensino COC; Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 

É pedagoga pela USP (1966), mestre e doutora em educação pela PUC/SP (1971 e 

1981); fez estudos de pós-doutorado no Institute of Education da London 

University (1991-1992). Professora em escolas públicas estaduais, iniciou carreira no 

ensino superior na PUC-SP (1969 - 1985). Foi professora visitante na UNICAMP, na 

UFSCar e na UFMG, e, por mais de 10 anos, fez carreira como pesquisadora 

educacional na Fundação Carlos Chagas.  

 

Em 1982 foi nomeada Secretária Municipal de Educação de São Paulo, cargo que 

ocupou até o final do mandato do Prefeito Mário Covas, em 1985. No ano seguinte, 

elegeu-se deputada estadual em São Paulo, tendo presidido a comissão de educação 

durante a elaboração da Constituição Estadual de São Paulo. E em 1988 contribuiu 

com seu mandato para a formação do PSDB. 

 

http://extra.globo.com/noticias/brasil/advogado-da-uniban-que-defende-expulsao-de-aluna-que-usou-minissaia-integra-conselho-estadual-de-educacao-de-sao-paulo-195380.html


De 1993 a 1996 foi Especialista Sênior de Educação no Banco Mundial e no Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, em Washington. Em ambas instituições 

gerenciou ou assessorou a preparação de projetos de investimento do setor público 

em educação na Argentina, Paraguai, Equador, Uruguai e Bolívia.  

Quando voltou ao Brasil em 1997, assumiu a direção executiva da Fundação Victor 

Civita. Nesta posição exerce a Direção Editorial da revista Nova Escola e de outras 

publicações especializadas. Naquele ano foi nomeada pelo então presidente Fernando 

Henrique para o cargo de Conselheira do CNE.  

 

João Cardoso Palma Filho 

Pedagogo, advogado e cientista social. É secretário-adjunto da Educação do Estado de 
São Paulo (no atual governo de Geraldo Alckmin).  
 
Professor de Licenciatura e Mestrado do Instituto de Artes da UNESP. Mestre em 
Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política, é graduado em história natural 
(IBILCE/UNESP), pedagogia (UNIFIEO) e direito (Faculdade de Direito da USP). Realizou 
pós-doutorado em política da educação pela Faculdade de Educação da USP, sob a 
supervisão do Prof. Dr. Celso de Rui Beisiegel.  
 
Foi professor de ciências naturais e biologia na rede estadual de ensino, no Colégio 
Benjamin Constant e na Universidade Anhembi Morumbi.  
 
Na administração educacional pública foi diretor de escola, diretor regional de 
educação, coordenador da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP 
(1984 - 1987), e de sua divisão de supervisão e da de serviços de ensino supletivo; e 
diretor de políticas educacionais da Secretaria de Ensino Fundamental do MEC (1995-
1996).  
 
É membro do Conselho desde 1985 e membro honorário da Academia Paulista de 
Educação. Em sua produção bibliográfica contam-se 19 livros publicados ou 
organizados.  
 

João Grandino Rodas 

 

João Grandino Rodas possui quatro graduações: em Piano e Matérias 

Complementares, pela Faculdade de Música Sagrado Coração de Jesus (1964); em 

Educação pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 

(1969); em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1969) e em 

Letras pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira dos Padres Jesuítas 

(1970).  

Três mestrados: em Ciências Político-Econômicas pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra (1970); em Direito, pela Harvard Law School (1978) e em 



Diplomacia, pela The Fletcher School of Law and Diplomacy (1985). Possui, ainda, os 

seguintes títulos acadêmicos: Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo 

(1973); Livre-Docente em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (1976); Titularidade em Direito Internacional pela 

Faculdade de Direito da UNESP (1990) e Titularidade em Direito Internacional Privado 

pela Faculdade de Direito da USP (1993).  

Foi nomeado reitor da USP pelo governador José Serra a partir de lista tríplice, em que 

figurava como segundo colocado nas eleições da universidade. Desde 2006, é Membro 

da Comissão Jurídica Interamericana da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

havendo a presidido entre 2000 e 2002. Atualmente, também é membro da Comissão 

Fulbright para o Intercâmbio entre os Estados Unidos e o Brasil e membro titular, 

indicado pelo Brasil, do Tribunal Arbitral Permanente de Revisão do Mercosul. 

 

Marcos Antonio Monteiro 

 

Já presidiu o Conselho Estadual de Educação em 2003/04. 

É bacharel em Administração de Empresas com especialização em Administração 

Pública.  Lecionou na Escola Técnica Estadual Francisco Nogueira de Lima, em Casa 

Branca, interior paulista, onde nasceu e, entre 1982 e 1990, esteve à frente da 

Secretaria Municipal de Educação na cidade.  

 

Foi secretário parlamentar no Congresso Nacional, de 1991 a 1992, e em 1995. Foi 

diretor-superintendente do Centro Paula Souza e presidente da antiga Fundação do 

Bem-estar do Menor (FEBEM). Foi secretário da Secretaria de Gestão Pública do Estado 

de São Paulo até o ano passado. 

Atualmente é membro do Conselho Estadual de Micro e Pequenas Empresas (CEMPE), 

assessor técnico da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e presidente 

do Conselho Administrativo da Companhia de Processamento de Dados (PRODESP). 

É presidente da Imprensa Oficial, filiado ao PSBD desde 1989 e é tesoureiro da 

executiva estadual do partido. 

Maria Cristina Barbosa Storópoli 

 

Pró-reitora acadêmica e sócia da Universidade Nove de Julho (Uninove). É esposa do 

reitor e mantenedor da mesma universidade, Eduardo Storópoli, que é filho do 

fundador da instituição. 

Foi indicada para compor o conselho pelo governador Geraldo Alckmin em 2011.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reitores_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/OEA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fulbright
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fulbright
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Arbitral_Permanente_de_Revis%C3%A3o_do_Mercosul


Maria Lúcia Franco Montoro Jens 

Educadora com vasta experiência na prática pedagógica desde a Educação Infantil até 

o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Cursou Filosofia na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de São Bento e pós-graduação em Filosofia da Educação. 

Lecionou psicologia e metodologia científica no curso de Psicologia da PUC de SP.  

Atua há 44 anos no Colégio Santa Cruz, onde atualmente é assessora especial. 

Ministrou aulas de filosofia e psicologia desde 1967, passou a coordenar o primeiro 

ano do ensino médio em 1972 e, em 1988, foi designada diretora. Assessorou a 

direção geral da escola no ensino infantil, básico e médio. É atuante também no 

terceiro setor, como integrante do Conselho Consultivo e presidente no Instituto 

Brasileiro de Estudos de Ação Comunitária (IBEAC), ONG fundada em 1981 pelo ex-

governador André Franco Montoro (1916-1999), pai de Maria Lúcia. 

Fez parte da equipe que idealizou o Todos pela Educação e o Faça Parte! e colaborou 

no Parceiros da Educação. Atuou ainda na prática pedagógica para as artes, como 

conselheira da SP Escola de Teatro, da Secretaria Estadual de Cultura.  

Atualmente é diretora cultural do Instituto Jacques Maritain, na área de filosofia, e 

conselheira do Consocial (Conselho Estadual de Responsabilidade Social, da FIESP). 

Desenvolve ainda, com a psicóloga Gabriela Mello, o Espaço para Dialogar, que visa 

levar diretamente a pais palestras e discussões dirigidas relativas a temas relevantes 

em educação infantil para o século XXI - como autoridade, disciplina, limites, 

agressividade e consumismo. 

Maria Helena Guimarães de Castro 

Professora aposentada de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) onde atua também como pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas.  

Foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) do 

MEC entre 1995 e 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e 

responsável pela viabilização do chamado "provão" (Exame Nacional de Cursos, 

sucedido, no governo Lula, pelo ENADE). Em 2002, foi secretária-executiva do MEC. 

De 2003 a 2005, Maria Helena foi titular da pasta de Desenvolvimento Social no 

governo Geraldo Alckmin e, em 2006, da Ciência e Tecnologia na gestão Cláudio 

Lembo.  

Em janeiro de 2003, assumiu a Secretaria de Educação do Distrito Federal, na gestão 

do governador José Roberto Arruda. Em julho de 2007, voltou a São Paulo para dirigir a 

Secretaria de Educação do Estado, no governo de José Serra. Deixou o cargo em março 

de 2009, quando foi sucedida por Paulo Renato Souza. 



Desde 2011 é “conselheira independente” do Conselho de Administração da Abril 
Educação. 

Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos 

 

Formada em Pedagogia e doutora em Administração pela USP, já foi professora de 

Educação Fundamental, Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação. Possui doutorado 

em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é professora 

titular do Programa de Pós-Graduação em Letras e já exerceu, além de reitora, as 

funções de orientadora educacional, diretora da faculdade de Filosofia, Letras e 

Educação e coordenadora geral de Pós-Graduação. Foi também reitora da 

Universidade Guarulhos e pró-reitora acadêmica da Universidade Anhembi Morumbi.  

 

Foi secretária de Estado da Educação de São Paulo durante o governo José Serra 

(2006-2007) e, atualmente, é presidente do Conselho Municipal de Educação de São 

Paulo (2010/2012).  

Mário Vedovello Filho 

É graduado em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, possui 

mestrado em Ortodontia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba e doutorado em 

Odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro . Em 2001, graduou-se em 

Medicina Dentária pela Universidade de Lisboa, Portugal. É também bacharel em 

Direito. 

 

Atualmente, é cirurgião-dentista, possui clínica de ortodontia, é delegado do Conselho 

Regional de Odontologia de São Paulo e coordenador do programa de mestrado em 

Odontologia do Centro Universitário Herminio Ometto Uniararas, em Araras (SP). 

 

É professor convidado do programa de mestrado do Centro de Pesquisas 

Odontológicas São Leopoldo Mandic de Campinas e coordenador do curso de 

especialização na Escola Cearense de Odontologia em Fortaleza (CE), e na Faculdade 

de Odontologia de Recife (PE), além de coordenador do curso de especialização em 

odontologia da Faculdade de Tecnologia e Ciência de Salvador (BA). É proprietário de 

empresa que oferece cursos de odontologia. 

Foi vereador na Câmara Municipal de Mogi Guaçu entre 1968 e 1996, tendo sido seu 

presidente por três mandatos. É membro do diretório do PSDB da cidade e filiado ao 

partido desde 1999. 

Mauro de Salles Aguiar 

Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, cursou o PGA 

(Programa de Gestão Avançada) pela Fundação Dom Cabral e o INSEAD no The 



European Institute of Business Administration, em Fontainebleau, na França, em 2008.  

 

É diretor e um dos donos do Colégio Bandeirantes, instituição privada de Ensino 

Fundamental e Médio. Também exerce o cargo de diretor do Conselho de Empresários 

da América Latina (CEAL) e do conselho do escritório de representação no Brasil da 

Harvard University / David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS). 

É vice-presidente do Instituto Protagonistés, da conselheira Rose Neubauer. 

Milton Linhares 

Formou-se em Engenharia pela FEI e fez pós-graduação em Matemática na PUC de 

MG. É doutor em Ciências pela USP (Programa de Integração da América Latina) e 

mestre em Educação pela Universidade Cidade de São Paulo.  

Na Universidade Bandeirantes de São Paulo (Uniban), foi pró-reitor acadêmico de 1994 

a 1996, vice-reitor entre 1999 e 2008 e pró-reitor administrativo entre 1997 e 1999. 

Foi vice-diretor da Universidade do Grande ABC, na qual também ocupou as funções 

de professor, coordenador de curso, chefe de departamento e vice-diretor (entre 1980 

e 1992). Atua há mais de 30 anos na área de gestão e administração da Educação 

Superior Privada e é Conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação desde 2004. 

Roque Theóphilo Júnior 

Bacharel em Direito com título de especialização em Direito Político, Administrativo e 

Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também é 

graduado em Engenharia pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, 

mesma instituição onde apresentou mestrado e doutorado.  

É professor titular e coordenador do curso de Direito do Mackenzie, além de ex-

corregedor geral e ex-chefe de gabinete da reitoria da universidade.  

Vice-presidente e acadêmico titular da Academia Paulista de Letras Jurídicas e membro 

de inúmeras Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil - destacando-se a de 

Educação Jurídica -, é atualmente presidente da Comissão de Planejamento do CEE-SP. 

Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público e em Direito 

Educacional. 

Sérgio Tiezzi Júnior 

É especialista em gestão estratégica e políticas públicas em educação e cultura. 

Formou-se em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 

com mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB).  



Trabalhou na Casa Civil da Presidência da República, foi diretor de projetos da 

Secretaria de Gestão, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e assessor 

do Ministro da Educação, de 2000 a 2002. Foi também assessor de gabinete da 

Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social e chefe de gabinete da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria da Cultura, da Associação 

Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São 

Paulo.  

Representante suplente do governo estadual no Conselho Regional do SESI, participa 

do conselho de administração do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). É 

Presidente do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) e, desde maio de 2012, secretário adjunto de cultura do 

Estado de São Paulo.  

Suely Alves Maia 

Professora formada pela Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas de Santos, atuou 

como conselheira, diretora regional e estadual da Apeoesp (Sindicato dos Professores 

do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).  

Desde 2009 é presidente estadual da Undime (União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação) e secretária da educação do município de Santos - cargo que 

exerceu também em 1993 e 1994. Foi vereadora na Câmara de Santos por dois 

mandatos, entre 1989 e 1993 e 1993 e 1996. Lecionou em escolas públicas e trabalhou 

com Educação a Distância antes de assumir o comando da Secretaria Municipal de 

Educação pela segunda vez, em 2005. 

Suzana Guimarães Tripoli 

É graduada em Pedagogia, com especialização em Administração e Supervisão Escolar, 

e em Comunicação Social, com especialização em Publicidade e Propaganda. É pós-

graduada em Educação em Saúde pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e 

mestre em Educação, tendo publicado o livro “A arte de viver do adolescente”.  

No Conselho Estadual de Educação de São Paulo é membro da Comissão de Educação 

a Distância e da Comissão de Planejamento. Desde 2002 é diretora voluntária na área 

pedagógica da Instituição AMEM (Associação do Menor para o Esporte Maior). Foi 

responsável pelo Departamento de Orientação Educacional do Colégio Objetivo de 

1975 a 1979, e é diretora pedagógica da mesma instituição desde 1980. É membro da 

comissão organizadora de seminários sobre: alunos superdotados, educação à 

distância e ensino de qualidade.  



Assim como outros conselheiros, é uma das instituidoras da Fundação Mário Covas. 

Participa da Soma (Sociedade Mobilizadora), que levanta fundos em eventos 

beneficentes da alta sociedade paulistana. É esposa do deputado federal Ricardo 

Tripoli (PSDB-SP).  

Teresa Roserley Neubauer da Silva 

Licenciada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em 

Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é especialista em 

educação pública, políticas educacionais e avaliação educacional.  É consultora da 

Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP) desde 1991, consultora do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desde 1988 e 

colabora, desde 2004, com o Programa de Promoção da Reforma Educativa na América 

Latina e Caribe (PREAL). 

Professora aposentada da USP, onde lecionou de 1988 a 2008, foi pesquisadora da 

Fundação Carlos Chagas (FCC) de 1975 a 2003. Recentemente desenvolveu juntamente 

com essa instituição ampla pesquisa solicitada pelo BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) em São Paulo, Ceará, Acre e Paraná sobre a situação do Ensino 

Médio público nesses quatro estados brasileiros.  

Foi Conselheira do Conselho Nacional de Educação de 2001 a 2004 e secretária 

estadual da educação de 1995 a 2002, no governo Mário Covas. No Conselho Estadual 

de Educação, teve um mandato em 1985-1986, durante o governo de Franco Montoro, 

e foi novamente nomeada titular a partir de 2009, no governo José Serra. 

É sócia e presidente do Instituto Protagonistés, cujo vice-presidente é o conselheiro 

Mauro de Salles Aguiar. Alguns parceiros do instituto são o Consulado Geral dos 

Estados Unidos, a Fundação Lemann e a Fundação Victor Civita, além de diversas 

secretarias municipais de Educação. 

O Instituto Protagonistés, em parceria com a Fundação Victor Civita, realizou convênio 

com a Secretaria Municipal de Educação para projeto de formação de diretores e 

supervisores de ensino. Duas atuais conselheiras suplentes (Neide Cruz e Cleide 

Bochixio) foram coordenadoras pedagógicas do projeto. 

Rose também é sócia do conselheiro Hubert Alquéres na Empresa HMR Participações 

LTDA, que exerce atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em 

seu site, a HMR afirma ter participação também no setor educacional e editorial.  

A HMR é resultado de uma cisão em 2008 da Instituição Educacional Terra da Uva, 

atualmente Faculdade Pitágoras. Também foram sócios da Terra da Uva os 

conselheiros Guiomar Namo e Arthur Fonseca (saíram em 2006 e 2005, 

respectivamente).   



Walter Vicioni Gonçalves 

É pedagogo, especialista em planejamento e em educação profissional. Tem 

bacharelado e licenciatura em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é 

pós-graduado em Administração e Planejamento da Educação pelo International 

Institute for Educational Planning (IIEP-França) e especialista em Gestão da Qualidade 

pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC-Unicamp). 

Possui, ainda, certificado em Direção Estratégica e Planejamento Empresarial pela 

Escola de Administração de Empresa de SP (FGV) e é formado em Gestão de 

Programas de Cooperação Internacional pela Faculdade de Economia (FEA) e pelo 

Instituto de Estudos Avançados (IME) da USP. 

No SENAI-SP, exerceu os cargos de Diretor de Escolas, Diretor de Organização e 

Planejamento e Diretor Técnico. No SESI-SP, assumiu o cargo de Diretor de Operações. 

Na área corporativa das duas instituições citadas, foi o responsável pela Coordenação 

de Gestão e Planejamento. Atuou como consultor do Banco Mundial no Projeto de 

Reorientação do Sistema de Formação Profissional do Marrocos. Atualmente é diretor 

regional do SENAI-SP e superintendente do SESI-SP.   

  

Conselheiros Suplentes 

Antonio Celso Pasquini 

É vice-reitor do Centro Universitário São Camilo e diretor geral da União Social 

Camiliana, mantenedora do Centro. 

Graduado em Ciências Agropecuárias pela Universidade Federal de Lavras (1985), tem 

também graduação em Pedagogia pela União das Faculdades Francanas (1986), 

especialização em Administração Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo 

(1999), especialização em Gestão Universitária pela Universidade São Marcos, 

mestrado em Administração de Serviços de Saúde pelo Centro Universitário São 

Camilo (1999) e em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002).  

 

Educador com 30 anos de experiência no magistério, educação básica, ensino 

profissionalizante e superior, é conselheiro para assuntos econômicos e fiscais da 

ANEC (Associação Nacional de Educação Católica no Brasil) e conselheiro do Conselho 

Nacional de Assistência Social em terceiro mandato. 

Cleide Bauabeid Bochixio 

Educadora, é licenciada em Pedagogia com habilitações em Administração e 

Supervisão Escolar, e pós-graduada em Supervisão e Currículo pela PUC de SP . Foi 

secretária municipal de educação de Santo André (SP) de 2009 a abril de 2012.  



 

Possui experiência no Ensino Médio com implantação de grêmio estudantil, orientação 

profissional e reformulação do currículo e organização pedagógica do curso, com 

projetos diferenciados para os alunos com dificuldade de aprendizagem, e no Ensino 

Superior como diretora acadêmica. Foi consultora do Banco Mundial para o projeto 

Novos Padrões de Supervisão de Ensino, junto à Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo em 1999-2000. 

 

Professora e diretora, supervisora e dirigente regional de ensino na rede pública, 

implantou em Santo André a reorganização da rede de escolas com a participação dos 

representantes dos diferentes segmentos. 

 

Na SEE-SP, trabalhou com capacitação para elaboração de planos municipais de 

educação entre 2003 e 2006 e na formação de gestores educacionais. Coordenou, em 

2008, projeto de avaliação educacional junto a oito municípios do Vale do Ribeira pelo 

Protagonistés (Instituto de Protagonismo Jovem e Educação), onde foi também 

gerente de desenvolvimento de projetos de 2003 a 2006. Na Secretaria de Educação 

do Município de São Paulo, coordenou o programa de Formação Continuada de 

Diretores e Supervisores de 2006 a janeiro de 2007. É co-autora de Gestão Municipal e 

Gestão Escolar  - Escola de A a Z, ambos pela Fundação Victor Civita, e Planos 

Municipais de Educação (2003) pelo Protagonistés. 

Maria Elisa Ehrhardt Carbonari  

Doutora em Educação pela Unicamp, é avaliadora institucional do INEP/MEC. É autora 

de artigos e livros publicados nas áreas da Educação, Pesquisas Acadêmicas, 

Responsabilidade Social – Sustentabilidade, Meio Ambiente e Gestão do Ensino 

Superior. 

É vice-presidente de Programas Institucionais e sócia da Anhanguera Educacional 

Participações S.A., um dos maiores grupos de ensino privado do país. Além de sócia, é 

reitora do Centro Universitário Anhanguera (UNIFIAN), diretora da Anhanguera 

Publicações e Comércio de Material Didático Ltda e pró-reitora acadêmica do Centro 

Universitário Ibero Americano (UNIBERO), do mesmo grupo. É esposa do presidente-

fundador Antonio Carbonari Netto. 

Neide Cruz 

Foi professora e supervisora e atuou na rede pública estadual e municipal de São 

Paulo. Ocupou funções em órgãos da administração central das secretarias estadual e 

municipal de Educação, como orientadora pedagógica e educacional. É consultora 

educacional, tendo trabalhado para a Fundação Carlos Chagas, CENPEC, Fundação 

Bradesco, Faça Parte e FUNDAP. 



Foi diretora da Divisão de Ensino de Segundo Grau da Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica e da Divisão de Apoio e Supervisão das Escolas Técnicas da Rede 

Estadual. Atuou também como dirigente da Assessoria Técnica de Planejamento e 

Controle Educacional na SEE-SP e na assessoria da secretária da educação de 1995 a 

2002. 

Severiano Garcia Neto 

É diretor 1º Vice-Presidente da APASE, o Sindicato dos Supervisores do Ensino do 

Magistério do Estado de São Paulo. 

 

Fontes: CEE-SP, Lattes/CNPq, TSE, Junta Comercial de SP, LinkedIn, Sistema de Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica, sites das instituições citadas. 

 


