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Ofício nº 251/2019/DREA/GAB/CIRCULAR                       SGD 2019/27009/114582 

                                                                                                                                               

Araguaína, 23 de outubro de 2019. 

Às Unidades Escolares 

 

Assunto: Divulgação – IV Seminário Nacional da Rede MAPA. 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

1.                O IV Seminário Nacional da Rede MAPA acontecerá nos dias 12 e 13 de 

novembro de 2019 na cidade de Palmas –TO. Solicitamos a Vossa Senhoria que divulgue o 

referido seminário na unidade escolar e dentro das possibilidades, disponibilizem a 

participação dos professores e gestores. Para maiores informações sobre o IV Seminário estão 

disponíveis no seguinte endereço eletrônico: www.uft.edu.br/ivsenredemapa  

2.       O IV Seminário Nacional da Rede Mapa tem como tema 

central “Democratizar a gestão da educação: (pro) posições político-institucionais em 

municípios brasileiros”. 

3.  Além disso, possui os seguintes objetivos:  

 Geral: Compartilhar estudos, pesquisas e análises nacionais, 

especialmente, os realizados no âmbito da Rede MAPA, acerca das 

conquistas, limitações e possibilidades no campo da gestão da educação 

pública, tendo em vista tendências comuns e especificidades que marcam 

diferentes contextos, opções políticas e experiências de democratização 

nesse campo. 

 Específicos: 

I. Contribuir para o debate nacional sobre políticas de democratização 

da gestão em sistemas municipais de ensino. 

II. Congregar docentes pesquisadores de diferentes universidades do 

país, envolvidos em investigações sobre políticas e gestão 

educacional. 

III. Favorecer o debate sobre desafios e possibilidades na concretização 

de medidas atinentes à institucionalização de sistemas municipais 

de ensino e de democratização da gestão da educação pública 

básica. 

IV. Constituir um espaço de interlocução de pesquisadores, estudantes, 

profissionais da educação básica e superior, gestores de sistemas de 

ensino e de instituições escolares em torno da temática central e de 

debates acerca da política e gestão da educação na atualidade. 
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5.    Ante ao exposto, colocamos a Equipe Organizadora à disposição para 

eventuais esclarecimentos, por meio dos telefones: (63) 98401-5360 (Prof.ª Dr.ª Rosilene 

Lagares), e (63) 98453-8987 (com a Mestranda em Educação/UFT/Pesquisadora EpeEm 

Aldizia Araújo). Bem como, colocamos á disposição a Coordenadoria de Gestão Pedagógica e 

Educacional, por meio do telefone 3411-5003. A equipe Técnica do Fortalecimento da 

Gestão,  Solange e Taniaely por meio do telefone 3411-5022. 

 

 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 


