
Iº SEMINÁRIO 
TÉCNICO 

“Compartilhando Experiências para o 
Fortalecimento da Educação Pública 

Municipal” 



MOTIVAÇÃO 

A nova Diretoria Executiva da UNDIMESP quer 
estar mais próxima de todos os DMEs para 
realmente auxiliar a gestão. Assim, acreditamos 
que temos que promover mais oportunidades de 
trocas de informações e maior proximidade entre 
nós.  
Pensando nisto, já instituímos os treinamentos 
regionais com nossos parceiros e estamos agora 
lançando este novo formato de encontro: 
Seminários Técnicos.  



PROPÓSITO 

Ser referência aos DMEs em sua nobre e difícil 
missão de comandar os destinos da Educação 
Pública Municipal, no que se refere à 
disponibilização de assessoria técnica, canais 
atualizados de informações e espaços de 
discussão conceitual das novas práticas de gestão, 
metodologias de ensino e programas 
governamentais. 



OBJETIVOS 

1. Subsidiar os novos DMEs com informações 
atualizadas e assessoria técnica na utilização 
das plataformas, programas e convênios.  
 

2. Propiciar aos DMEs com mais experiência no 
cargo um aprofundamento técnico conceitual 
em Qualidade de Educação Pública e garantir 
atualização em ferramentas e estratégias de 
gestão. 



PROPOSTA 

• Iº SEMINÁRIO TÉCNICO DA UNDIMESP 

• LOCAL: Hotel OROTOUR GARDEN – Campos do Jordão 

• PERÍODO: 16 a 18 de outubro de 2017 

• APOIO: POLO ANFITRIÃO: POLO DE TAUBATÉ (Campos do Jordão, 
Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Sera, 
Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luis do Paraitinga, 
Taubaté e Tremembé) 



SUSTENTABILIDADE 

• Como não há previsão e nem orçamento para a realização do 
evento, todos os custos serão rateados entre os 
participantes. 

• Estamos convidando os palestrantes para comparecimento 
sem custos, inclusive com deslocamento e despesas 
custeadas por suas instituições de origem. 

• O hotel foi escolhido por oferecer instalações de alto nível, 
porém, a um preço acessível em baixa temporada. 



SUSTENTABILIDADE 

• Os municípios do Polo Anfitrião irão colaborar com recursos 
humanos e materiais dentro de sua disponibilidade, 
enriquecendo a estrutura do evento com apresentações 
musicais e culturais; 

• Nossos parceiros comerciais e institucionais serão 
convidados a nos darem apoio, porém, nosso objetivo é que 
os SEMINÁRIOS TÉCNICOS possam acontecer várias vezes ao 
longo do ano, em função de nossa demanda e, para tal, 
precisam ser auto sustentáveis; 



SUSTENTABILIDADE 

• Custo ESTIMADO por participante:  

• R$ 590,00 com hospedagem incluindo: Hospedagem de 16 a 
18 com horários de entrada e saída flexíveis; PENSÃO 
COMPLETA, 2 coffee-breaks diários, Coquetel de Recepção e 
toda a infraestrutura do Centro de Eventos.  178 VAGAS 

• R$ 370,00 sem hospedagem incluindo: 2 almoços, 2 
jantares,2 coffee-breaks diários, Coquetel de Recepção e 
toda a infraestrutura do Centro de Eventos.  72 VAGAS 

 

 





FORMATO DO EVENTO 

Teremos sempre 2 atividades simultâneas, visando os DMEs 
novos nos cargos e aqueles mais experientes;  

Apresentação de metodologias INOVADORAS, com 
oportunidades de experiências; 

Oficinas técnicas (workshops) com 2 ou 4 horas de duração 

Debates   

Palestras 

Painéis de ideias 



FORMATO DO EVENTO 

MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS: todo município que tiver 
interesse, poderá apresentar em POSTER ou em VÍDEO 
experiências exitosas, nas sessões de trocas de experiências; 

COLÓQUIOS: ao ar livre, com duração de 40 minutos, são 
sessões de conversas sobre temas específicos. Inscrições 
livres para quem desejar ser um “coloquiador” 

Plantão de dúvidas sobre plataformas, programas e sistemas 



ALGUNS CONVIDADOS: 

MEC e FNDE 

Rede de Ciência para Educação 

 Instituto NATURA 

 Instituto Ayrton Senna 

Universidade de Taubaté 

PUC 

Fundação Lemann 



PARA FACILITAR O ACESSO: 

• Início: 2ª feira, 16/09, as 14h 
• Das 8h às 12h ocorrerão OFICINAS PRÉ-SEMINÁRIOS opcionais  

 

• Encerramento: 4ª feira, 18/09, as 12 h 
• Como o hotel oferece Pensão Completa todos podem almoçar antes de viajar 



PÚBLICO ALVO: 

• Em função do NÚMERO LIMITADO de vagas o evento é 
dirigido EXCLUSIVAMENTE aos DMEs. 

• No período inicial de inscrições, as vagas serão 
disponibilizadas a TODOS OS POLOS, em número 
proporcional ao número de municípios. Após, serão de livre 
acesso e por confirmação. 
• OBS: vagas para técnicos das Secretarias e demais interessados só serão 

abertas se sobrarem vagas após o período destinado às inscrições dos DMEs. 



OFICINAS 

• Consultoria Jurídica 

• Sistema de Ensino – processo de adesão 

• PAR/SIMEC 

• Monitoramento do PME e Plano de Carreira 

• PNAIC – implantação em SP 

• Implantação e monitoramento do NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

• Organização geral de Creches e da Educação Infantil 



TEMAS PARA 
PALESTRAS/DEBATES 

• O papel do DME no Fortalecimento da Educação 

• Regimes de colaboração 

• Lei de Responsabilidade Educacional 

• Educação Integral 

• Novos Paradigmas da Educação Infantil 

• Diálogos entre ACADEMIA e EDUCAÇÃO NA PRÁTICA 

• Técnicas e Estratégias de Gestão 



Novas Práticas 

• Tertúlia Dialógica Literária 

• Comunidade de Aprendizagem 

• Programa de Voluntariado em Escolas 

• Colóquios  


