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OBJETIVO DO EVENTO

Em 2020 nos deparamos com uma pandemia que alterou todo

o nosso cenário de comunicação. Todos os setores e pessoas

foram atingidas, e tiveram que se reinventar e se adaptar ao

novo modelo de convívio em sociedade.

Observamos também que a proposta para

o desenvolvimento dos conceitos da Educação 4.0, é um

tema que já vem sendo abordado há algum tempo, porém,

muitas escolas consideravam um proposta educacional que

estaria longe de ser implantada.

Apesar de algumas instituições já estarem de certa forma

estruturadas tecnologicamente, infelizmente a maioria

delas tiveram que entrar em um modelo de ensino

emergencial, sem nenhuma preparação e metodologia

tecnológica.

Devido a isto, criamos a *oportunidade de provocar os gestores

de Educação, debater e apresentar toda expertise em tecnologia

educacional e ajudar as escolas neste momento de

Transformação Digital e conectá-las com o futuro.

Acreditamos que é de suma importância não só proporcionar

estes planos estratégicos, mas também trazer para a comunidade

educacional uma perspectiva no qual mostraremos além das

opções tecnológicas, cases de escolas que já apresentam sucesso

nesta mudança de cultura, opções de soluções e a participação

especial de **influenciadores renomados debatendo a

importância e seriedade do tema, além de conseguirmos neste

fórum mais de 50.000 participantes, entre professores, gestores

e envolvidos com o futuro da Educação.

*Evento totalmente gratuito e com inscrições ilimitadas.

**Todos Palestrantes e Convidados são pró bono.



PALESTRANTES CONFIRMADOS

▪ Vera Cabral, diretora de educação da Microsoft Brasil. Mestre em Teoria Econômica pela FEA-USP, Vera possui uma vasta

experiência na área de educação. Em sua trajetória profissional, acumula passagens pela Fundap-Fundação do Desenvolvimento

Administrativo, onde exerceu o cargo de diretora de políticas sociais e pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, onde foi

coordenadora da Escola de Formação de Professores “Paulo Renato Costa Souza” e posteriormente assumiu a função de líder do

Projeto de Parceria Público Privada (PPP) – Aula Interativa – Educação & Tecnologia. Foi também consultora do Banco

Interamericano de Desenvolvimento e do Ministério da Educação. Antes de ingressar na Microsoft, onde desde abril de 2019 exerce

o cargo de Diretora de Educação, Vera foi Diretora Executiva da ABRELIVROS – Associação Brasileira de Editores de Livros

Escolares.

▪ Maria Inês Fini, diretora pedagógica da EDUCARE. Doutora em Educação, pedagoga, professora e pesquisadora de Psicologia

da Educação, Psicologia do Desenvolvimento e Social, especialista em Currículo e Avaliação. Foi fundadora da Faculdade de

Educação da UNICAMP (1972-1996); Diretora de Avaliação para Certificação de Competências do INEP (1997-2002)período em

que criou e coordenou o ENEM e o ENCCEJA, Presidente do INEP (2016-2019). Coordenou o desenvolvimento de Propostas

Curriculares em instituições escolares e redes de ensino e desenvolveu sistemas de avaliação para Prefeituras, Secretarias Estaduais

e Instituições de Ensino básico e Superior. Membro do Comitê Gestor da BNCC (2016- 2018), Membro do Conselho do Todos pela

Educação desde 2017; Membro do Movimento pela Base desde 2016; Membro do Conselho de Administração da ACERP/ TVEscola,

desde 2016; Membro do Conselho Científico da ABAVE desde 2017; Membro do Conselho Consultivo da EducaInova Hub

Educacional desde junho de 2020; Fundadora e Presidente da ANEBHI Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, desde

julho de 2020. É diretora pedagógica da EDUCARE onde realiza consultoria nas áreas de currículo, avaliação e formação de

professores e diretora de operações estratégicas da EFÍGIE para internacionalização da Educação Básica e Superior. Recebeu

medalhas, prêmios e menções honrosas de instituições consagradas por seu trabalho na educação do Brasil.



PALESTRANTES CONFIRMADOS

▪ Renato Nalini, Reitor da UNIREGISTRAL, Universidade Corporativa dos Registradores de Imóveis. Foi Presidente do extinto

TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL e, promovido a Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Foi eleito Corregedor Geral da

Justiça – 2012/13 – e Presidente do Tribunal de Justiça – 2014/15. Exerceu o cargo de Secretário de Estado da Educação entre

2016-18. Professor Universitário. Autor de dezenas de Livros: “Ética da Magistratura”, “A Rebelião da Toga”, “Ética Ambiental”, entre

outros títulos.

▪ Paulo Cezar Rodrigues Santos, Superintendente de Informação e Tecnologia da SED Mato Grosso do Sul. Professor efetivo

da Rede Estadual de Ensino de Ensino de Mato Grosso do Sul, possui Bacharelado em História com Licenciatura Plena pela

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e especialização em Mídias Na Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do

Sul (UFMS). Atuou como docente em História nas redes privada, municipal e estadual em Campo Grande - MS, foi professor das

Salas de Tecnologia Educacional das redes estadual e municipal, trabalhou como Professor Multiplicador do Núcleo de Tecnologia

Educacional de Campo Grande, atuou como Coordenador de Tecnologia Educacional da Secretaria de Estado de Educação de Mato

Grosso do Sul - SED/MS e foi o Coordenador Estadual do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). Atualmente é

membro do Grupo de Trabalho da Frente de Tecnologia do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED),

representando a Secretaria de Estado de Educação e exerce a função de Superintendente de Informação e Tecnologia da Secretaria

de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul - SED/MS.



PALESTRANTES CONFIRMADOS

▪ Rejane Faria, Subsecretária de Ensino da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Possui graduação em Letras - Hebraico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1983) Pós-Graduação em Socioterapia Pela

FAHUPE e mestranda pela UNIPLI, em "Gestão Socioambiental". Com experiência na área de Educação, ênfase em Administração

Educacional.

▪ Anderson Costa, Coordenador-Geral em Governança em TI da Secretaria de Governo Digital – SGD. Especialista em

gerenciamento de projetos de Software, Analista em Tecnologia da Informação do Ministério da Economia. Foi por 09 anos Diretor

de TI do Instituto Federal de Brasília – IFB (www.ifb.edu.br), quando se apaixonou pelo tema educação. Capitaneou a equipe de

tecnologia da instituição na implantação de toda a infraestrutura de TI para criação de 10 campus de ensino profissional e

tecnológico no distrito federal. Durante sua estada a frente da TI do IFB a instituição elevou o número de estudantes atendidos de

2732, em 2010, para 19447, em 2018, essa ampliação da oferta de ensino técnico tecnológico para a comunidade do distrito

federal impactou positivamente mais de 140 mil estudante que foram atendidos entre os anos de 2010 e 2019. Foi professor do

curso de graduação de Sistemas de Informação do Centro Universitário Unidesc entre os anos de 2015 e 2017; Desde 2016 Atua

como Professor das temáticas de Gestão de Projetos na Escola Nacional de Administração Pública – ENAP (www.enap.gov.br),

tendo capacitado mais de uma centena de servidores públicos . Coordenou a elaboração da Estratégia de Governo Digital 2020-

2022; Coordena o programa de capacitação de servidores públicos nas temáticas relacionadas a transformação digital do governo

federal. Atualmente é o Coordenador-Geral de Governança em TI na Secretaria de Governo Digital – SGD.



PALESTRANTES CONFIRMADOS

▪ Marcelino Cunha, Gerente de Serviços para Educação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Formado há 25 anos

em administração de sistemas de informação e pós graduado em gerência de projetos, trabalhando na área de computação a 29

anos, 22 desses atuando na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, primeiro como analista, depois como especialista e atualmente

como gerente de serviço para educação. Durante todos esses anos na RNP atuei diretamente na construção de vários serviços que

hoje são utilizados pela comunidade acadêmica brasileira e que junto com a rede disponibilizada pela RNP contribui para a o

aprendizado dos nossos alunos universitários e com a pesquisa brasileira.

▪ José Renato Rodrigues da Silva, Coordenador de Tecnologias Educacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem

Comercial | SENAC- RN. Graduação Tecnológica em Banco de Dados pela Estácio de Sá, Concluindo MBA Gestão de Projetos de

TI – Estácio de Sá, Educador Inovador Especialista Microsoft , recentemente tornou-se Microsoft Innovative Educator Fellow 2020-

2021, Coordenador de Eixos Tecnológicos – Tecnologias Educacionais do Senac RN, onde já trabalha há 24 anos, Coordena as

Salas Education Experience do Senac Microsoft Smartlab no RN, Professor do Centro de Pós-Graduação em Odontologia – CPGO

desde 2013, onde ministra aulas de Tecnologias para Dentistas, membro da MTAC Brasil - ONG composta de profissionais de TI

experts em várias tecnologias que colaboram voluntariamente, entusiasta por inovações tecnológicas, movido por desafios e

apaixonado por compartilhar conhecimento.

▪ Ronaldo Campos Cavalheri, CEO do Centro Europeu. Engenheiro Civil formado pela UFPR, pós-graduado em Desenvolvimento

Gerencial e Gestão de Negócios pela FAE Business School. Mais de 15 anos de experiência no mercado de educação com foco em

projetos inovadores e soluções para o mercado. É CEO do Centro Europeu, a primeira escola de Economia Criativa do Brasil.



PALESTRANTES CONFIRMADOS

▪ Dr Guto Niche, Gerente de DHO da TRIS & ARTOOLS, Líder GEG e Professor de Pós-Graduação. Doutor e Mestre em

Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCRS. É Gerente de DHO da SUMMIT - TRIS & ARTOOLS. Líder de

Grupo de Educadores Google Canoas (Google for Education). Possui formação e experiência internacional Madrid e Barcelona

(Espanha) certificação em Liderazgo del Siglo XXI: Capacitador-Líder Coach y En Red-Abierto (La Salle Business School Madrid) &

Gestión de la Innovación y el Emprendimiento para la Competitividad Empresarial (Universitat Ramon Llull - La Salle Business

School Barcelona). É pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas do Mal e Bem-Estar na Docência, vinculado ao PPGEDU da

PUCRS. Foi Coordenador de Pós-Graduação, Lato Sensu, no Senac-RS (mantenedora). Consultor do Hospital Ernesto Dornelles no

Projeto de Inovação em parceria com a PUCRS e TECNOPUC.Atualmente é, também, professor de Pós-Graduação em MBAs e

Especializações em diversas instituições de Educação Superior brasileiras e internacionais.

▪ André Rodrigues, Especialista Cloud para Educação da Microsoft. Formado em sistemas de informações e pos graduado em

Segurança de Redes. Iniciou a carreria como professor de informática básica e manutenção de computadores. Em 2001 foi

trabalhar na Unisys Brasil, onde atuou por 5 anos como consultor de tecnologia. Passou pelas multinacionais de telecomunicações

Nextel, Oi, e por último na Embratel como Gerente de Vendas Corporativas. Há 3 anos atua como Especialista Cloud na Microsoft,

focado em Educação. É autor do livro “Venda, jovem” que fala sobre como o comportamento vendedor pode mudar sua trajetória

em qualquer profissão. Tem um podcast semanal chamado “Depois de Umas” que é um happy hour virtual sobre assuntos

engraçados, às vezes importantes, e principalmente que faz você se desligar da aceleração do mundo por alguns instantes.



O EVENTO

➢ HORÁRIO:

Das 18:30hs às 21:00hs
➢ MODELO:

Abertura ➢ 18:30hs às 18:45hs

Patrocinadores ➢ 18:45hs às 18:50hs

Introdução do palestrante ➢ 18:45hs às 18:50hs

Palestrante ➢ 19hs às 19:40hs

Patrocinadores ➢ 19:40hs às 19:45hs

Mesa Redonda ➢ 19:45hs às 20:30hs

Patrocinadores ➢ 20:30hs às 20:35hs

Case de Sucesso ➢ 20:35hs às 20:55hs

Encerramento ➢ 20:55hs às 21hs

➢ DATA:

30/09 e 01 e 02 de Outubro

➢ LOCAL: 

Youtube



CRONOGRAMA

Dia 30/10/2020 Dia 01/10/2020 Dia 02/10/2020

O Papel da Tecnologia no Futuro da 

Educação.

18:30hs – Espaço Patrocinador

19hs – Palestra : Tema

19:45hs às 20:30hs – Mesa redonda

20:30h - Espaço Patrocinador

20:35h –20:55hs – Case de Sucesso

20:55hs - Encerramento

Educação 4.0 x Indústria 4.0: 

O que espera a nova geração?

18:30hs – Espaço Patrocinador

19hs – Palestra: Tema

19:45hs às 20:30hs – Mesa redonda

20:30h - Espaço Patrocinador

20:35h –20:55hs – Case de Sucesso

20:55hs - Encerramento

Planejamento para 2021: O novo 

modelo de sala de aula

18:30hs – Espaço Patrocinador

19hs – Palestra – Tema

19:45hs às 20:30hs – Mesa redonda

20:30h - Espaço Patrocinador

20:35h –20:55hs – Case de Sucesso

20:55hs - Encerramento



INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

Convidamos vocês para participar do CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO INOVADORA, que será

transmitido para a toda a América Latina e acontecerá nos dias 30 de Setembro, 01 e 02 de Outubro das 18:30hs às 21hs.

💻.

Vamos debater com diversos especialistas renomados sobre tecnologia educacional e ficaremos extremamente lisonjeados

com a participação da sua Secretaria de Estado da Educação!

Serão três dias de muito conhecimento, venham conferir o que os especialistas do mercado educacional estão esperando

para 2021.

Veja os Palestrantes já confirmados: https://bit.ly/2RkIiZk 📅

As inscrições para a SEDUC são ilimitadas e gratuitas: https://www.sympla.com.br/congresso-latino-americano-de-

educacao-inovadora__974468 (haverá emissão de certificado de participação).

https://bit.ly/2RkIiZk
https://www.sympla.com.br/congresso-latino-americano-de-educacao-inovadora__974468


OBRIGADO!


