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APRESENTAÇÃO

 A aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) seguida dos planos estaduais e 
municipais inaugura um novo desdobramento da educação brasileira, haja vista tratarem-se 
de instrumentos de política e gestão da educação para a década.
 
 A mobilização e os debates levados a efeito em fase anterior à aprovação do PNE 
tiveram como palco principal a Conferência Nacional de Educação (Conae) 2010, por meio 
da qual foram delineadas impor tantes e legítimas proposições para a educação brasileira.  
Ao tratarem de questões a serem enfrentadas visando ao atendimento efetivo das 
necessidades educacionais da população, as posições defendidas tiveram por destinação 
a construção dos novos planos estaduais e municipais de educação, já sob a vigência do 
novo PNE. 
 
 Se, por um lado, a resultante desse processo nacional de planejamento da 
educação tenha destoado da base de proposições da Conae em vários aspectos, haja vista 
o conteúdo das pautas assumidas pelos diversos segmentos da sociedade tais 
proposições, por outro o conjunto delas segue sendo um impor tante referencial para a 
leitura e, principalmente, para o acompanhamento dos planos de educação enquanto peças 
de política educacional.
 
 Na região Sul do país, onde os planos estaduais já se encontram aprovados, assim 
como a quase totalidade dos mais de mil e cem planos municipais, vemos inaugurada uma 
fase que requer não somente o desencadeamento de ações do poder público visando à 
concretização das metas e estratégias delineadas para a educação, mas também o devido 
acompanhamento e avaliação deste processo, não menos impor tante e central que o da 
construção dos planos, marcado por embates, lutas e defesas em torno de projetos 
distintos de educação e de sociedade.
 
 As atenções se voltam, por tanto, às iniciativas que sucederão a entrada em cena 
dos novos planos de educação, com suas metas e estratégias, como por tadores de apostas 
que têm no horizonte a realização do valor social da educação para nação e seu povo.

 Assim percebido o estágio inaugurado pela vigência dos planos estaduais e 
municipais de educação, na vigência do PNE 2014-2024, o que propõe o IV Seminário da 
Associação Nacional de Política e Administração da Educação – Regional Sul é justamente a 
constituição de um espaço para análises críticas e plurais dos muitos aspectos que 
implicam e implicarão a desenvoltura desses instrumentos de planejamento educacional na 
região Sul e no país, na inter face do regional com o nacional e destes com o local. O 
Seminário pretende ser, por tanto, um espaço social de discussão da educação, de 
interlocução, leituras e compar tilhamentos que possam iluminar os caminhos da política e 
gestão da educação dos próximos anos.  



OBJETIVOS

 Favorecer o debate acerca dos desaf ios e possibilidades na concretização dos 
novos planos de educação, tendo em vista as experiências de âmbito nacional, regional e 
local na construção desses instrumentos de política educacional.

 Promover ref lexões coletivas sobre expectativas e desaf ios na concretização de 
metas e estratégias dirigidas aos diferentes níveis, modalidades e espaços escolares a 
par tir da aprovação dos novos planos de educação.  

 Viabilizar análises no campo da política e da gestão educacional, tendo em vista 
inter faces entre os planos nacional, estaduais e municipais e a realização do valor social da 
educação.    

 Constituir um espaço de interlocução de pesquisadores, estudantes, prof issionais 
da educação básica e superior, gestores de sistemas de ensino e de instituições escolares 
em torno da temática central e o debate sobre caminhos da política e gestão da educação na 
atualidade.

EIXOS TEMÁTICOS:

1. Ação do Estado e garantia do direito à educação
Direito à educação de qualidade. Sistema Nacional de Educação. Regime de cooperação 
entre entes da federação. Regime de colaboração entre os sistemas de ensino. Ofer ta do 
ensino público. Organização e regulação da educação nacional. Produção, implantação, 
monitoramento e avaliação de políticas educacionais.

2. Gestão democrática do ensino público
Democratização da gestão nas instituições educativas e nos sistemas de ensino. Gestão 
democrática na educação básica e na educação superior. Espaços e recursos de 
par ticipação. Representatividade social e formação da cidadania.

3. Qualidade da educação, acesso, permanência e sucesso escolar
Construção da qualidade social da educação. Avaliação da qualidade. Indicadores de 
qualidade. Acesso e condições de permanência. Sucesso escolar e direito à educação de 
qualidade. Gratuidade, obrigatoriedade e universalização do acesso.

4. Formação e valorização dos prof issionais da educação
Formação, desenvolvimento prof issional e valorização dos trabalhadores da educação. 
Formação e valorização prof issional. Diretrizes e política nacional de formação de 
prof issionais da educação. Formação inicial e continuada. Salários e carreiras. Trabalho 
docente.

5. Financiamento da educação e controle social
Financiamento da educação e direitos sociais. Financiamento da educação básica e da 
educação superior.  Políticas de f inanciamento da educação e regime de colaboração. 
Custo aluno-qualidade (CAQ). Lei de Responsabilidade Educacional (LRE).

6. Justiça social, educação e trabalho
Justiça social, trabalho e diversidade. Educação, direitos humanos e justiça social. Inclusão, 
diversidade e igualdade. Políticas de diversidade, trabalho e inclusão social. Ações 
af irmativas. Educação inclusiva cidadã.a central e o debate sobre caminhos da política e 
gestão da educação na atualidade.



AGENDA

Fevereiro de 2016
Aber tura do processo de divulgação.

03/03 a 17/05
Período destinado às inscrições.

21/03 a 21/04
Período destinado à submissão de trabalhos completos e pôsteres.

10 a 15/05
Divulgação dos trabalhos e pôsteres aprovados, condicionada à conf irmação da 
inscrição.

22 a 24/05
Realização do IV Seminário da Anpae – Regional Sul.

Domingo, 22 de maio

Credenciamento

Apresentação Cultural

Aber tura 

Conferência de Abertura: “Plano Nacional de Educação e as inter faces  
estadual e municipal: política e gestão educacional em perspectiva”
Dr. João Ferreira de Oliveira (UFG), Presidente da Anpae
Coordenação: Dra. Maria de Fátima Cóssio (UFPel)

Segunda-feira, 23 de maio

Sessões temáticas simultâneas

Sessão 1 – “Ação do Estado e garantia do direito à educação”
Representante da SASE/MEC
Dra. Vera Maria Vidal Peroni (UFRGS) 
Coordenação – Dra. Maria Silvia Cristofoli (UFFS)

Sessão 2 – “Gestão democrática do ensino público”
Dra. Flávia Obino Corrêa Werle (Unisinos)
Dra. Taís Moura Tavares (UFPR)
Coordenação – Dra. Simone de Fátima Flasch (UEPG) 

Sessão 3 – “Qualidade da educação, acesso, permanência e sucesso 
escolar”
Dra. Adriana Aparecida Dragone Silveira (UFPR)
Dra. Rosimar Serena Siqueira Esquinsani (UPF) 
Coordenação – Dra. Marilda Pasqual Schneider (Unoesc) 

Sessão 4 – “Formação e valorização dos prof issionais da educação”
Dra. Leda Scheibe (Unoesc)
Dra. Adriana Dickel (UPF)
Coordenação – Dr. Ricardo Rezer (Unochapecó)

Sessão 5 – “Financiamento da educação e controle social”
Dr. Juca Gil (UFRGS)
Dr. Ângelo Ricardo de Souza (UFPR)
Coordenação – Dr. Marcos Edgar Bassi (UFSC)

PROGRAMAÇÃO

17h

18h30min

19h30

20h

8h às 10h

Professor da Educação 
Superior

R$ 120,00 R$ 60,00

Prof issional da Educação 
Básica*

R$ 60,00 R$ 30,00

Estudante de 
Pós-Graduação*

R$ 60,00 R$ 30,00

Estudante de Graduação* R$ 30,00 R$ 15,00

INSCRIÇÕES

www.unoesc.edu.br

VALORES

Categoria Valor da inscrição Valor da inscrição para 
associados da Anpae, quites 
com a anuidade de 2016

*Ao realizar a inscrição, enviar comprovante para o e-mail seminarioanpaesul@unoesc.edu.br



Sessão 6 – “Justiça social, educação e trabalho”
Dra. Maria Clara Bueno Fischer (UFRGS)
Dra. Rosalba Maria Cardoso Garcia (UFSC)
Coordenação – Dra. Luiza Helena Dalpiaz (Unoesc)

Sessões de Comunicação de Trabalhos

Minicursos – Primeira Etapa

1. “Projeto político-pedagógico e gestão democrática no cotidiano 
escolar»
Dra. Simone de Fátima Flasch (UEPG)

2. “A proposta de escola única em Gramsci”
Dra. Maria de Lourdes Pinto de Almeida (Unoesc)

 
3. "Políticas públicas e gestão da educação e da escola: contexto e 
práticas»
Dra. Maria de Fátima Cóssio (UFPel)

4.“Financiamento da educação e controle social”
Dr. Marcos Edgar Bassi (UFSC)

5. “Educação permanente e prática prof issional”
Dra. Luiza Helena Dalpiaz (Unoesc)

6. “Contribuições da perspectiva marxista para a análise de políticas 
educacionais”
Dra. Gisele Masson (UEPG)

7. “Recursos tecnológicos e a pesquisa em educação”
Dra. Graziela Fátima Giacomazzo  (Unesc)

8. “A natureza proativa da gestão universitária no Brasil na perspectiva do 
desenvolvimento em suas múltiplas dimensões”
Dra. Raimunda Maria da Cunha Ribeiro (UESPI - Unoesc)

9. “Avaliação da qualidade na educação infantil: políticas e práticas”
Dra. Zenilde Durli (UFSC)

Painel: “Planos de Educação da Região Sul: desaf ios atuais e 
perspectivas emergentes” 
Representante do Fórum Estadual de Educação do Paraná
Representante do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina
Representante do Fórum Estadual de Educação do Rio Grande do Sul
Dra. Jaqueline Marcela Villafuer te Bit tencour t (UFRGS)

8h às 10h

10h30 às 12h

14h às 16h

16h30 às 18h

Lançamento de livros

Terça-feira, 24 de maio

Sessões de comunicação de trabalhos

Sessão de apresentação de pôsteres

Conferência de encerramento: “Educação básica e Pós-graduação: 
desaf ios para a par tir do PNE”
Dra. Andréa Barbosa Gouveia (UFPR), Presidente da Anped
Coordenação – Dr. Elton Luiz Nardi (Unoesc)

Minicursos – Segunda Etapa

16h30 às 18h

8h às 10h30

10h45 às 12h

14h às 15h30

16h às 18h

Realização:

PPGEd
 

Programa de Pós-Graduação 
 em Educação 

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Seção Santa Catarina 

Região Sul

Apoio:



Informações: 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Unoesc

Rua Getúlio Vargas, 2125 – Bairro Flor da Serra
Joaçaba SC – CEP 89820-000

E-mai: seminarioanpaesul@unoesc.edu.br
Fone (49) 3551-2003
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