Memória Reunião – Alinhamento - “governança e sustentabilidade”
Dia: 31/08/2017 (10h -12h)
Local: Gabinete do Coordenador da EFAP
Participantes:
Marcelo D. Vianna (USP) - marcelo.vianna@mbv.com.br / (11) 98262-5555
Sandra A. Kishi (PRR da 3ª Região) - sandrakishi@mpf.mp.br (19) 3411-4290 / (11) 98898-4934
Silvia Fukuoka (PRR da 3ª Região) - PRR3-APGE@mpf.mp.br (11) 2192-3334 / (11) 99814-1272
Luiz Cândido Rodrigues Maria (Coordenador EFAP) Luiz.Rodrigues@educacao.sp.gov.br 38660411
Cristina Mabelini (DEPEC) - Cristina.Mabelini@educacao.sp.gov.br 3866-0439
Fernanda de Oliveira (DETED) - Fernanda.Oliveira@educacao.sp.gov.br 3866-0406
Juliana Stinghen (Rede do Saber/DETED) - jstinghen@vanzolini-ead.org.br 3866-0577
Adriano Marangoni (GCTEC) - adriano.marangoni@educacao.sp.gov.br 3866-0416
Pontos discutidos:
Dando continuidade às tratativas de alinhamento da ação “Sustentabilidade”/”Desafios”,
iniciadas em janeiro de 2017, nesta data foram contemplados:

 O escopo e missão institucional da EFAP de formar os educadores da rede estadual de
ensino (professores, coordenadores, vice-diretores e diretores de escola, equipes das
diretorias de ensino e órgãos centrais); são estes profissionais, e não os alunos, o
público-alvo da ação que for realizada por meio da EFAP;
 A necessidade de se promover uma ação que sensibilize os profissionais da rede aos
conteúdos apresentados;
 A imperativa necessidade de se planejar esta ação a partir de um único eixo temático,
qual seja, sustentabilidade, eixo que deverá permear todos os encontros;
 Existe uma ampla rede de contatos profissionais à disposição do Prof. Marcelo, da Dra.
Sandra e dos outros coordenadores do projeto que podem ser acionados mediante as
pautas definidas para os encontros;
 Os temas e os participantes de cada encontro serão propostos pelos coordenadores do
projeto; a partir disso as equipes da EFAP farão as avaliações técnicas que forem
pertinentes à melhor execução das entrevistas;
 Os encontros serão gravados, editados e posteriormente disponibilizados para a rede
por meio da videoteca da EFAP;
 Todos os encontros terão a mediação do Prof. Luiz Cândido;
 O primeiro encontro está previsto para acontecer no dia 26/09/2017 e terá como tema
“Meio ambiente e a Constituição”;
 A mesa do 1º encontro será composta pela Dra. Sandra (PRR da 3ª Região), Prof. Luiz
Cândido e um terceiro participante, sempre com a preocupação de formar os docentes
mediante linguagem universal;

 O primeiro encontro deverá ser antecedido de uma reunião de produção com as
equipes do DETED/Rede do Saber até o dia 15/09, impreterivelmente;
 Além do primeiro encontro, foram solicitadas as pautas (com temas e perguntas) dos
três encontros seguintes, para os dias 31/10/2017, 28/11/2017 e 27/03/2018 (datas
previstas no planejamento inicial da ação);
 As pautas de todos os encontros devem ser acompanhadas dos nomes completos dos
participantes, fotos e mini-CV para fins de divulgação;

Próximos passos:
EFAP:
 Entrar em contato com representantes da Secretaria do Meio-Ambiente para indicação
de nomes para o encontro do dia 26/09 e demais providências necessárias para
participação na ação;
Coordenação do Projeto (Sílvia Fukuoka – Técnica do MPU/Apoio Técnico
Administrativo/Administração e Leda Conti – Assessora Especial de Eventos da PRR da 3ª
Região):
 Enviar pauta e materiais (suplementação de pesquisa sobre o tema como suporte) do
primeiro encontro e das propostas para os três encontros seguintes.

