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Identificação da Ação

Coordenador: Ana Cristina da Silva Rodrigues

Plataforma: Extensão Unidade de Origem: Jaguarao

Início Previsto: 15/03/2017 Término Previsto: 15/11/2017

Área de conhecimento: Ciências Humanas

Área Temática: Educação

Área Temática Secundária: Educação

Linha Temática: Gestão Pública

Cursos envolvidos

Mestrado Profissional em Educação

Detalhes da Ação

Palavras-chave: gestão democrática;formação;conselhos

A presente proposta de formação surge a partir da experiência de formação e atuação junto ao Conselho

Municipal de Educação de Jaguarão e suas repercussões nos demais conselhos da região. Considerando

as experiências do CME-Jaguarão e o curso em sua primeira edição com a regional ASSUDOESTE. As

regionais ACOSTADOCE, AMFRO e AZONASUL da UNCME-RS solicitam ao Campus Jaguarão, através

do Mestrado Profissional em Educação a extensão da formação para as demais regionais. A atuação dos

conselhos municipais de educação é fundamental na implementação, normatização, fiscalização e

avaliação das políticas educacionais municipais, sobretudo no cenário atual de implementação das

estratégias advindas dos Planos Municipais de Educação. O CME é um dos principais mecanismos de

fortalecimento e afirmação dos processos  de gestão democrática. A formação envolverá os municípios de

Jaguarão, Arroio Grande, Pedras Altas e Herval, Rio Grande, Pelotas, São Lourenço, Alegrete, Santana do

Livramento, Quaraí, Alegrete e Uruguaiana.Tem como objetivo proporcionar a formação continuada de

conselheiros dos conselhos municipais de educação da região sul do estado, capacitando os  diferentes

segmentos   para atuação na área da gestão  da educação com capacidade crítica e reflexiva para análise,

planejamento e implementação de políticas educacionais de qualidade para os sistemas municipal de

ensino

Equipe Executora

Tipo Nome Integrante CPF Carga Horária Semanal

Docente Ana Cristina da Silva Rodrigues 536.845.080-04 4 horas

Gerado em 22/09/2017 11:25 Página 1/2



Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão

Discente Lilian Massom 448.800.570-53 4 horas

Público-alvo

Descrição Público-alvo Quantidade

Profissionais da educação básica 60

Estudantes da educação básica 10

Educadores 60

Entidades organizadas da sociedade civil 10

Histórico de Homologações

Horário Passou de Passou para

30/11/2016 23:54 Solicitação de Registro Aguardando homologação do campus

19/12/2016 23:48 Aguardando homologação do campus Aguardando homologação da pró-reitoria

21/12/2016 08:56 Aguardando homologação da pró-reitoria Registrado

Paracer dado em 21/12/2016 08:56

O projeto foi homologado pela PROEXT, pois atende plenamente o que está disposto na Resolução n. 104 do CONSUNI, onde a comunidade

acadêmica: professores, discentes e técnicos em um processo que envolve a pesquisa, o ensino e a extensão,  integram-se com a comunidade

externa

Gerado em 22/09/2017 11:25 Página 2/2


