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DADOS GERAIS 
 

Data: 22/04/2015 
 

Local: Sala de Reuniões da AGEM 
 

Horário: 14:00 horas 

Tipo de Reunião: de Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rubens Antonio Mandetta de Souza Sec. Educação 

Maria Nazareth Guimarães Cardoso Sec. Educação 

Enéas Machado PM Santos 

Claudia Maximino Meirelles PM Praia Grande 

  

CONVIDADOS  

Vanessa Bernardi O. Riscifina USP SP (Palestrante) 

Sania C. D. Baptista Agem 

Sandra Maria Navarro Cubatão 

Robnson Germano Agem/Condesb 

Luciana Freitas Lemos Freitas Agem/Condesb 

Rejane Maria Emilia Guarujá 

Maria Julia Machado Paes São Vicente 

Fatima C. Berne São Vicente 

  

Pauta divulgada em: 
15/04/2015 

Reunião iniciada às: 
14:45 horas 

Término da Reunião às: 
17:15 horas 

 

OBJETIVOS 

 Item I: Apresentação e proposta de curso de especialização de Gestão Escolar para 
gestores das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental dos Municípios; 

 
 Item II: Outros assuntos de interesse Regional; 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente; 
Estado: Emprego e Rel. do Trabalho e Meio Ambiente. 
 
Relato do andamento dos trabalhos. 
 

 Apresentação e proposta de curso de especialização de Gestão Escolar para 
gestores das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental dos Municípios da Região 
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Metropolitana da Baixada Santista, proferida pela Prof.ª Dr.ª Vanessa Bernardini O. 
Riscifina, cujo conteúdo encontra-se anexo; 

 
 A professora Vanessa explicitou sobre o “Programa de Especialização em Gestão da 

Rede Pública”, o qual é em cinco Módulos divididos da seguinte forma: 
 

 Módulo I –   1) A educação no Brasil: acesso, permanência e qualidade; 
2) Gestão Pública e de Instituições de ensino: conceitos e paradigmas; 

 

 Módulo II – 3) Indicadores educacionais e a avaliação de instituições da rede pública 
de ensino; 

4) O processo de Planejamento e Monitoramento aplicado na Gestão de 
Instituições e redes de ensino; 

 

 Módulo III – 5) Liderança, Motivação e Gestão de equipes na Rede Pública; 
6) Gestão de processos e de projetos e métodos de tomada de decisão 
gerencial; 

 

 Módulo IV – 7) Gestão participativa e relações com a comunidade; 
8) Finanças, Orçamento e Transparência na Gestão da Educação Pública; 

 
 Módulo TCC – Trabalho de Conclusão do Curso. 

 
 O curso todo é na modalidade a distância, no modelo semi presencial, após a 

apresentação foram discutidos entre os participantes vários assuntos relativos ao 
programa, dentre os quais o número de participantes e o valor do curso e duração, o 
qual foi colocado da seguinte forma: poderia ser pago na proporção de 60 % 
Percentuais para o contratante e 40% percentuais para o aluno, o montante de alunos 
poderá variar entre 500 alunos ao custo por aluno R$ 315,00 e custo total de R$ 
2.362.000,00, para 600 alunos ao custo por aluno de R$ 250,00,  custo total de R$ 
2.250.000,00, com a duração de 15 meses; 
 

 Foi colocado também que os números totais estimados para os Municípios da Região 
Metropolitana da Baixada Santista seria de aproximadamente de: 160 Escolas do 
Estado e 575 Escolas dos Municípios totalizando 735 escolas, e que se tivesse que ser 
ministrado o curso pra todas, as escolas, elevaria em muito o nº de alunos, o que 
inviabilizaria, até por falta de espaço adequado; 
 

 O público alvo seria Dirigentes, Supervisores, Diretores, Vice diretores e Professores 
Coordenadores da Rede Pública de Ensino; 
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 Foi pedido pelo Coordenador a Prof.ª Drª Vanessa que envie uma proposta/orçamento 
com referência a mobilidade dos alunos da Região Metropolitana da Baixada Santista, 
sensibilizar o aluno da importância do curso para sua carreira de professor, a ideia é 
criar um mecanismo para diminuir a precariedade. 

 
 Foi ainda proposto que se verificasse uma forma que os valores do curso pudessem 

ser descontados em folha, diretamente no holerite do servidor educacional e, que isto 
fosse feito até o final do curso, todos os presentes concordaram com o projeto; 

 

 A Arquiteta da Agem Sânia propôs a participação do Sr. Francisco Felippelli, Secretário 
Executivo do Fundo Metropolitano da Baixada Santista, na próxima reunião para expor 
as orientações com referência a utilização dos recursos do FUNDO, o que foi aceito por 
todos os presentes; 
 

 Na próxima reunião será reservado espaço para que seja discutido o projeto em 
epígrafe, e serão debatidos os assuntos referentes ao projeto relacionados a creche e 
educação infantil; 
 

 A pauta para a próxima reunião, dentre os assuntos supracitados serão debatidos: 
Gestão Direta do PP Municípios e Gestão Compartilhada com OS e OSCIP, 
Será convidado profissional da área de direito para falar sobre o Marco Regulatório, 
Gestão Compartilhada, Parcerias, 
Como a próxima reunião será executada em período integral, foi solicitado que na 
parte da tarde fosse aberto espaço para que todas as Secretarias falassem com que 
estão trabalhando; 
 

 Ficou estabelecido que a próxima reunião será dia 28/05/2015, onde também será 
apresentado o Plano Decenal de Educação – Plano Metropolitano, sendo que cada 
Secretaria Municipal fará sua apresentação; 
 

 Questão atendimento Cuidar e Educar – cada Município deve passar como estão 
fazendo este trabalho – colocando sua gestão e problemas/dificuldades/parte 
pedagógica, tópicos a serem abordados: 
 

1) Formas de gestão – quais são as principais e quais as dificuldades e 
facilidades – panorama – qual a demanda de cada município; 

2) Período de atendimento (integral ou parcial); 
3) Profissionais (grau de formação); 
4) Atividades desenvolvidas (criar e educar); 

 

 As apresentações por município deverão ter a duração de no máximo 15 minutos por 
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município. 
 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada às 17h15. 
 

 
 
 
 
 

Santos, 22 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 
 

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
Robnson Germano 
Secretário 


