PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Estado de São Paulo
IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A Unidade Gestora Municipal de Educação de Várzea Paulista, por intermédio do
Fórum Municipal de Educação e parceria com a EGDS – Escola de Governo e Desenvolvimento
do Servidor realizará a IV Conferência Municipal de Educação.
Na IV Conferência Municipal poderão participar os estudantes, munícipes,
profissionais que atuam nos Centros Municipais de Educação Básica – CEMEB, Profissionais das
unidades escolares Estaduais, Estabelecimentos de Educação Privada, Sociedade Civil,
Conselhos de Escola, de Educação, de Alimentação Escolar, Fundeb.
A IV Conferência Municipal terá o tema “Adequação do Plano Municipal de
Educação (PME) em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE): por uma educação
de qualidade socialmente referenciada, responsável e inclusiva”.
O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro de 2018. No dia 21 de setembro
acontecerá a abertura do evento, e no dia seguinte, 22 de setembro (sábado), o evento será
realizada a plenária final com as votações das propostas de emendas.
As inscrições estarão disponíveis via internet, no site da Escola de Governo e
Desenvolvimento do Servidor – EGDS (www.egds.varzeapaulista.sp.gov.br), em “Inscrições
online”. Para participar do evento o público deverá se inscrever no período de 12 a 16 de
setembro de 2018.
Com o correto envio do requerimento de inscrição disponível no site da EGDS, os
participantes estarão inscritos para os dois dias do evento (21 e 22 de setembro de 2018).
Contudo, no ato da inscrição devem informar os dados referentes à participação das etapas
regionais da IV Conferência Municipal de Educação.
No dia 21 de setembro será a abertura do evento e acontecerá no período da noite
com início às 18hs, no dia 22 de setembro a conferência acontecerá durante o dia, com a plenária
final. A participação dos inscritos deverá ocorrer nos dois momentos.
As situações excepcionais deverão ser dialogadas pelos Gestores das Unidades
Educacionais junto a Unidade Gestora Executiva de Educação, ou em contato com a EGDS.
Orientações detalhadas sobre as inscrições, programação e certificação podem ser
consultadas nos anexos I e II ou obtidas em contato com a EGDS pelo e-mail
egds@varzeapaulista.sp.gov.br, ou pelo telefone (11)4595-4002. A sala administrativa da EGDS
está situada junto ao Espaço Cidadania, localizado à Avenida Ipiranga, 151 – Centro – Várzea
Paulista.
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ANEXO I – ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES E CERTIFICAÇÃO
I.PÚBLICO ALVO: Estudantes, munícipes, profissionais que atuam nos Centros Municipais de
Educação Básica – CEMEB, Profissionais das unidades escolares Estaduais, Estabelecimentos
de Educação Privada, Sociedade Civil, Conselhos de Escola, de Educação, de Alimentação
Escolar, Fundeb.
II. LOCAL: Quadra do Espaço Cidadania – Av. Ipiranga, nº151 – Várzea Paulista – SP
III. INSCRIÇÕES: Período: de 12 a 16 de setembro de 2018. Através do site:
http://egds.varzeapaulista.sp.gov.br/ >>>>Inscrições online>>>> Conferência Municipal de
Educação
IV. ORIENTAÇÕES GERAIS:


As Inscrições serão realizadas somente via internet;



Deverão fazer a inscrição todos os delegados eleitos nas unidades escolares;



As inscrições também estarão disponíveis para interessados em participar como ouvintes
e/ou observadores.

◦ Ouvinte: todos os interessados, outros profissionais e munícipes interessados em
contribuir para a melhoria da educação brasileira conforme critérios estabelecidos no
Regimento Interno;

◦ Observadores: Poder Legislativo e Poder Judiciário, Gestores Municipais e Gestores
Executivos das pastas da Prefeitura Municipal serão, exceto os da Educação,
convidados como observadores.



Para realizar a inscrição, acesse o site da EGDS (http://egds.varzeapaulista.sp.gov.br/), no
menu clique em “Inscrições online”, e em seguida em “IV Conferência Municipal de
Educação”.



Preencha o formulário completo.



Após o envio do requerimento de inscrição, será solicitada a confirmação dos dados.



Antes de confirmar, certifique-se das escolhas realizadas. Clique em “sim” para enviar as
informações.



Após envio da inscrição, não será possível alterar as informações sobre a participação do
servidor.



A conclusão da inscrição se dá através do envio correto de todas as informações
solicitadas no requerimento de inscrição disponibilizado via internet. Certifique-se de tê-la
concluído com sucesso. Após conclusão será gerado um protocolo de inscrição.



Não será realizada inscrição após o período estipulado.



Inscrições em duplicidade serão anuladas, exceto os casos aqui previstos.



A participação está condicionada à inscrição.
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V. CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO:
A Certificação dos participantes será realizada pela EGDS – Escola de Governo e
Desenvolvimento do Servidor, após o término do evento. Para ter direito a certificação, os
participantes deverão:


Inscrever-se previamente no evento.



Apresentar-se no local da abertura do evento no horário previsto para início;



Assinar a lista de presença/credenciamento nos dois dias de evento;



Permanecer do evento até o término das prévias finais.



Participar da programação dos dois dias do evento.

Não haverá certificação parcial.
O certificado será encaminhado pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor
ao endereço eletrônico disponibilizado pelo participante no ato da inscrição.
VI. INFORMAÇÕES IMPORTANTES:


No dia 21 de setembro abertura no período noturno.

 No dia 22 de setembro a plenária final terá início às 8hs e encerrá com o término das
votações.


A presença é verificada através da assinatura na lista de presença/credenciamento.



O participante que não assinar a lista de presença será considerado ausente.

 Sua inscrição é imprescindível para garantir a participação, além de ser muito
importante para a organização do evento. Fique atento aos prazos e garanta sua
participação.
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ANEXO II – PROGRAMAÇÃO
A IV Conferência Municipal de Educação terá o seguinte cronograma:
• No dia 21 de setembro, início às 18 horas com:
I. credenciamento;
II. solenidade de Abertura;
III. apresentação Cultural; e
IV. plenária para Leitura e Aprovação do Regimento Interno.
OBS: O término previsto para as atividades deste dia são às 22 horas.

•

No dia 22 de setembro, início às 08 horas com:
I. credenciamento;
II. apresentação Cultural;
III. plenária final; e
IV. encerramento.

OBS: O término previsto para as atividades deste dia são às 16h30, destacamos que na Plenária Final todas as
emendas propostas devem ser validadas para que ocorra o encerramento da mesma.

