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PLENÁRIA DA UNIPAMPA, CAMPUS SÃO BORJA
Conferência Nacional da Educação - CONAE - 2018
PROPOSTAS:
Eixo I - O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação: instituição,
democratização, cooperação federativa, regime de colaboração, avaliação e
regulação da educação;
 Fortalecer as redes educacionais entre as Instituições municipais, estaduais e
federais;
 Criar uma governança educacional que ultrapasse as gestões centralizadoras e
possibilite a constituição de agenda, planejamento e gestão colaborativa da
educação;
Eixo II - Planos decenais e o SNE: Qualidade, avaliação e regulação das políticas
educacionais;
* Criação de um Programa de formação continuada de professores, articulado com as
demais IES;
 Criar políticas e ações que fortaleçam as avaliações de políticas educacionais
realizadas no território de São Borja;
Eixo III – Planos Decenais, SNE e Gestão Democrática, Participação Popular e
controle
social;
* Criar um banco de dados sobre os índices e as políticas públicas educacionais locais;
 Despertar e conscientizar os atores que fazem parte do sistema educacional local
que participem das arenas decisórias na área da educação (COREDE – Fronteira
Oeste, Comitê de Integração Fronteiriça São Borja – São Tomé, Conselho
Municipal da Educação, Conselhos Escolares, entre outros),
 Criar um Fórum de Educação Superior em São Borja;
Eixo IV - Planos decenais, SNE e a Democratização da educação: Acesso,
Permanência e gestão;
* Criar políticas públicas de transporte que garantam o acesso dos estudantes dos mais
diversos níveis de ensino;
* Proposição de um Programa Municipal que incentive a permanência dos estudantes do
ensino superior;
* políticas de incentivo da Prefeitura aos seus funcionários para que ingressem e
permaneçam, ao nível superior e na Pós-Graduação;
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Eixo V - Planos decenais, SNE e Educação e Diversidade: Democratização, Direitos
Humanos, justiça social e inclusão
* Fazer aplicar as leis que tornam obrigatório o ensino étnico-racial na educação básica
e superior, a partir da articulação de Programas existentes (PIBID e PET – História da
África);
* Criação de livros didáticos que possibilitem novas metodologias de ensino e
aprendizagem nas questões étnico-raciais;
* Criação de uma rede de apoio entre todos os níveis de ensino no que toca a questão de
acessibilidade e ensino aprendizagem;
* Criação de um Fórum de técnicas de ensino, aprendizagem e avaliação nos diversos
níveis de ensino;
* Apoio e incentivo financeiro a extensão na área dos direitos humanos e cidadania;
* Políticas formativas na área dos direitos humanos e cidadania;
* Políticas Educacionais emergentes (questões de Gênero, Feminismo, Sexualidade,
LGBTT+).
Eixo VI Planos Decenais, SNE e Políticas Intersetoriais de desenvolvimento e
educação: cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação;
 Criar um programa de ensino em formação étnico-racial em que inclua o PETHistória da África, os Neabis – Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígena
(IFFar e Unipampa), Secretaria Municipal de Educação, 35º CRE e escolas da
rede básica de ensino.
 Criação de um Fórum Cultural em que seja trabalhado a temática étnico-racial
em que inclua o PET-História da África, os Neabis (IFFar e Unipampa),
Secretaria Municipal de Educação, 35º CRE e escolas da rede básica de ensino;
 Criar um Fórum dos Programas federais de educação em São Borja (entre
grupos do Pibid, PET, Residência Pedagógica, PNAIC, Mais Educação, entre
outros)
 Fortalecer o programa de educação ambiental da Unipampa junto a prefeitura
municipal;
 Articula as Políticas Educacionais as Políticas Culturais locais, regionais,
nacionais e Internacionais.
Eixo VII - Planos Decenais, SNE e Valorização dos Profissionais da Educação:
formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde;
* Criação de um Projeto de médio prazo em formação continuada entre rede básica e
IES;
* Oportunizar vagas em cursos de Graduação e Pós-Graduação (Mestrados e
Especializações) para professores da rede básica em parceria com o executivo municipal
e a 35ª CRE;
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* Regulamentação do adicional de fronteira para os servidores das instituições federais;
* Criar políticas educacionais junto ao MEC especificas para as IES multi campi
localizadas em espaços de fronteira, para que se tenha condições de trabalho e estudos
satisfatórios em espaços que estão distantes dos grandes centros nacionais (melhorar a
infraestrutura, mais concursos para servidores TAES, mais bolsas de auxílios e inserção
aos acadêmicos que garantam o acesso, permanência e conclusão dos cursos, assim
como insiram os mesmos na pesquisa, ensino e extensão, entre outros);
- Criar cursos Binacionais entre as instituições de ensino Superior, Pós-Graduação e de
formação de Professorado de São Borja-Brasil e a cidade gêmea de Santo ToméArgentina;
Eixo VIII – Planos Decenais, SNE e Financiamento da educação, gestão,
transparência e controle social.
* Criação de um Fórum Permanente de Educação;
* Criação de um Fundo municipal de educação;
* destinar no plano plurianual do município recursos específicos para a produção de
livros didáticos e acadêmicos;
- Cria um plano Comunicacional para divulgação das Programas, Projetos, ações
educacionais nos três níveis de governo, assim como para divulgar os cursos existentes,
tanto nível da educação infantil, básico, técnico, tecnológico, Superior e Pós-Graduação;
São Borja, 5 de Julho de 2018

__________________________
Prof. Dr. Muriel Pinto
Coordenador Acadêmico da Unipampa, São Borja
Professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP-UNIPAMPA)

