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O grupo REDES/CPNq de estudos e pesquisas em Políticas Públicas e Gestão

Educacional, juntamente ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e

Gestão Educacional, promove as inscrições para o curso de curta duração “Políticas e

Gestão Educacional/Escolar no contexto da pandemia da COVID-19”, que integra o

Projeto de Extensão “Redes em ação: políticas públicas, gestão educacional/escolar e

[inter]locuções com a educação básica”.

1. OBJETIVOS
1.1 Geral
Promover curso de curta duração para gestores e/ou técnicos das secretarias de

educação/coordenadorias regionais de educação, no contexto dos grupos de trabalho

da PREDUC - SM e da AMCENTRO com o intuito de apoiá-los no fortalecimento e nas

práticas relacionadas à gestão educacional/escolar, na educação básica, em tempos de

pandemia da COVID-19.

1.2 Específicos

- Estabelecer redes de parceria e acordos de cooperação com a Promotoria

Regional de Educação de Santa Maria (PREDUC-SM) e a UNDIME/RS.

- Ofertar curso de curta duração, com carga horária de 20 horas, sobre as políticas

públicas e a gestão educacional/escolar em tempos de pandemia da COVID-19.

- Ampliar a compreensão da legislação educacional dos gestores e técnicos das

secretarias e coordenadorias regionais de educação em tempos de pandemia da

COVID-19.



2. PÚBLICO-ALVO E VAGAS
Público-alvo: Gestores e/ou técnicos das secretarias municipais de educação e

coordenadorias regionais de educação de abrangência da AMCENTRO/RS e dos

grupos de trabalho da PREDUC-SM.

Vagas: 100

Carga horária total: 20 horas

Modalidade: a distância com encontros síncronos e assíncronos.

3. ATIVIDADES
3.1 Encontros on- line
Os encontros on-line do curso serão ministrados conforme cronograma a seguir:

Encontro/Data Temática Carga
horária/on-line

Encontro 1 - 01/06 Políticas Públicas e Gestão Educacional. 2 horas

Encontro 2 - 08/06 Organização do trabalho pedagógico em
tempos de pandemia da COVID-19.

2 horas

Encontro 3 - 15/06 Os desafios do planejamento
educacional/escolar no contexto da
pandemia.

2 horas

Encontro 4 - 22/06 Plano de Ação Pedagógica. 2 horas

Encontro 5 - 29/06 Boas práticas de gestão educacional
pedagógica em tempos de pandemia.

2 horas

Carga horária/on-line 10 horas



3.2 Atividades no ambiente virtual Google Sala de Aula
No ambiente virtual Google Sala de Aula serão disponibilizados os seguintes materiais

e atividades:

- Material de apresentação utilizado nos encontros on-line;

- Sugestões de leituras complementares;

- Sugestões de livros e artigos científicos;

- Sugestões de vídeos;

- Atividades de interação entre os participantes: fóruns de discussão;

- Atividade final: Plano de Ação Pedagógica: metas e estratégias para

compartilhar.

3.3 Horários e certificação
Os encontros serão realizados, semanalmente, no período de 1 a 29 de junho

de 2021, nas terças-feiras, das  8h 30min às 10h 30min.

Os certificados serão emitidos aos participantes que concluírem todas as

atividades propostas, conforme item 3.2, no ambiente virtual de aprendizagem Google

Sala de Aula.

4. REQUISITOS
Para concorrer à vaga do curso, o candidato deve:

- Ter conhecimento básico em informática (utilização de e-mail e

navegação na internet) e possuir e-mail ativo (conta google) que seja

acessado semanalmente.

- Estar desempenhando uma das seguintes funções: secretário (a) de

educação, coordenador (a) de coordenadoria regional de educação (5ª

CRE; 8ª CRE; 9ª CRE; 10º CRE; 13ª CRE; 19ª CRE; 24ª CRE; 35ª CRE),

diretor de ensino e/ou pedagógico; assessor e/ou coordenador

pedagógico.

- Disponibilidade de horário para realizar as atividades on-line e na

plataforma.



5. INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas no período de 17 a 21 de maio de 2021,

por meio do formulário Google forms, disponível no endereço:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbvIqnSNeLa_CJS4VgzCdFLp4ehYWO25

iMQ4witSBK-deL3Q/viewform?usp=sf_link

5.1. Preencher o formulário de inscrição on-line, no prazo estipulado.

Em caso de dúvidas, os interessados podem fazer contato por meio do e-mail:

gruporedesufsm@gmail.com.

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A  seleção será por ordem de inscrição, totalizando 100 vagas.

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de maio, via e-mail do

candidato.

Prof. Dra Elisiane Machado Lunardi

Coordenadora do curso

Prof. Adjunta do Departamento de Administração Escolar/UFSM
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