
SOLICITAÇÃO DE COORDENAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA EDUCAÇÃO
APRESENTADA PELA CIDADE DE SANTO ANDRÉ - BRASIL

PROPOSTA DE PROJETO DE TRABALHO
PERÍODO 2006-2007

1) INTRODUÇÃO

O município de Santo André tem como objetivo a coordenação da Unidade Temática Educação da Rede
Mercocidades na gestão 2007, tendo em vista a necessidade de continuidade das ações iniciadas
durante a gestão 2006 e também inclusão de novas ações.
Na gestão 2006 foram realizadas diversas ações, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado:

• Apresentação do Plano de Trabalho UTE: Durante a Reunião da Secretaria Executiva,
Comissão Diretiva, Secretaria Técnica Permanente e Cidades Coordenadoras de
Unidades Temáticas, realizada nos dias 30 e 31 de março de 2006 em
Montevidéu/Uruguai, foi apresentado e aprovado o Plano de Trabalho da Unidade
Temática Educação, que resultou nas atividades abaixo relacionadas;

• Encontro com gestores das cidades membros da Unidade Temática Educação:
Realizado entre os dias 30 – 31 de agosto e 01 de setembro de 2006 na cidade de Santo
André;

• Proposta de Intercâmbio Brasil X Argentina: Elaborada uma proposta para um Acordo
Bilateral Brasil x Argentina, sendo definida a participação de 8 cidades, sendo 4
brasileiras e 4 argentinas que terá início em 2007.

• Proposta de Intercâmbio membros da UTE: Apresentada uma proposta de intercâmbio
para as cidades membros que participaram do Encontro de Santo André.

• Ampliação da Rede: Ampliação para as cidades membros da UTE, atualmente
participam 29 cidades;

• Revista da UT Educação: Elaboração e edição de uma revista, tendo como foco a
Educação;

• Proposta de Curso de Idioma: Apresentada a possibilidade de implantação do curso de
espanhol na rede pública municipal de Santo André através de uma parceria;

• Proposta de Curso de Pós-Graduação à Distância em Políticas Educacionais no
Mercosul: Apresentada a possibilidade de realização deste curso para beneficiar
gestores e outros profissionais da Educação das cidades membros a UT Educação;

• Articulação com Órgãos Nacionais e Internacionais:
Articulação com a Associação Internacional de Cidades Educadoras – AICE para
realização de convênio.
III Fórum Educacional do Mercosul: as cidades membros da UTE foram convidadas
especiais, devido contatos realizados com a equipe organizadora do Ministério da
Educação – MEC.

Como pode ser observado, a maior parte das atividades envolveram tempo necessário para as
articulações e definição de projetos conjuntos entre os municípios membros da UT Educação, os quais
serão executados em 2007.

2) OBJETIVOS

Enquanto cidade coordenadora da Unidade Temática Educação, o município de Santo André tem como
objetivo implementar uma agenda de atividades que contemple a Integração Regional em torno do tema
Educação, bem como a inclusão da sociedade civil. Desse modo, tem-se como objetivo a:

• Ampliação da participação das cidades integrantes da Rede Mercocidades na Unidade Temática
Educação;

• Realização do II Encontro da UT Educação em Santo André;
• Envolvimento da Sociedade Civil nas ações e atividades;
• Fortalecimento das articulações Nacionais e Internacionais, particularmente com o Ministério da

Educação do Brasil, Associação Internacional de Cidades Educadoras – AICE e Mercosul
Educativo;

• Execução das atividades de intercâmbio entre Brasil e Argentina;
• Execução das atividades de intercâmbio com os demais municípios da UTE;



• Planejamento do Curso de Pós-Graduação à Distância em Políticas Educacionais no Mercosul,
destinado a gestores e outros profissionais da Educação das cidades membros da UT Educação;

• Planejamento do curso do idioma espanhol para a rede pública municipal de Santo André;
• Elaboração e edição da II Revista UT Educação;
• Elaboração banco de dados com perfil dos municípios membros

3) EIXOS DE TRABALHO

Como cidade coordenadora, Santo André pretende junto com as demais cidades integrantes da UT
Educação, desenvolver as atividades tendo como Eixo de Trabalho “A Integração Regional de Ações
Educacionais”.
Serão envolvidos órgãos nacionais e internacionais da Rede Mercocidades, bem como outros órgãos da
Sociedade Civil ligados à área educacional, de forma a enriquecer e compartilhar discussões, propostas
e ações.

4) ATIVIDADES PROGRAMADAS

De acordo com os objetivos definidos para a gestão de 2007, a UT Educação pretende desenvolver as
seguintes atividades:

4.1 – Ampliação da UTE
A ampliação das cidades membros da UTE será realizada através de convites promovidos pela cidade
coordenadora de Santo André às cidades da Rede Mercocidades para participarem do II Encontro de
Santo André, momento em que serão discutidos temas da educação, bem como atividades e projetos
conjuntos.

4.2 – II Encontro da UT Educação
O encontro, previsto para o segundo semestre de 2007, terá como público-alvo gestores das cidades
membros da Rede Mercocidades e sociedade civil organizada. O objetivo é debater temas relacionados
à Educação, proporcionar condições para que as decisões sejam tomadas conjuntamente (entre os
membros) e apresentar as propostas de Santo André para os novos membros.
O evento será composto por mesas temáticas, cuja finalidade é: 1) debater temas relacionados às
Políticas Públicas de Educação; 2) apresentar experiências de sucesso de municípios membros da
Rede, inclusive resultados das atividades de intercâmbio; 3) envolver a sociedade civil nas discussões e
projetos; e 4) deliberar estratégias de implementação conjunta da agenda de 2007.

4.3. Envolvimento da Sociedade Civil nas ações e atividades
O envolvimento da Sociedade Civil na UT Educação da Rede Mercocidades tem como objetivo fortalecer
a participação da sociedade a partir das suas demandas, elaborar projetos que seja fruto de discussões
e estabelecer diálogo constante, através da cidade coordenadora.

4.4. Fortalecimento das articulações Nacionais e Internacionais
Através das articulações realizadas durante a gestão de 2006, na gestão de 2007 haverá
desenvolvimento de atividades junto ao(a):

• Ministério da Educação do Brasil: planejamento e execução do curso de Pós-Graduação;
• Associação Internacional de Cidades Educadoras – AICE: após assinatura do Termo de

Convênio entre AICE e UT Educação da Rede Mercocidades haverá divulgação mútua para
ampliação de ambas as redes e fortalecimento de ações conjuntas;

• Mercosul Educativo: envolvimento da UTE nas discussões relacionadas à Conversão da Dívida
Externa.

4.5. Execução das atividades de intercâmbio entre Brasil e Argentina
Para a proposta de Intercâmbio de Diretores de Escolas foi definido um Acordo Bilateral entre Brasil e
Argentina que envolverá 8 municípios, sendo 4 brasileiros (Santo André, Belo Horizonte, Gravataí e
Salvador) e 4 argentinos (Buenos Aires, Córdoba, La Matanza e Mendonza). As reuniões entre
representantes dos municípios foram realizadas em cada país, bem como a elaboração de um Plano de
Trabalho. As atividades terão início em 2007.



4.6. Execução das atividades de intercâmbio com os demais membros da UTE
Uma proposta de intercâmbio também foi apresentada para as cidades membros que participaram do I
Encontro de Santo André na gestão de 2006. As propostas das cidades foram encaminhadas por e-mail
e terão início em 2007.

4.7. Planejamento do Curso de Pós-Graduação à Distância em Políticas Educacionais no Mercosul
Planejamento do Curso de Pós-Graduação à Distância em Políticas Educacionais no Mercosul,
destinado a gestores e outros profissionais da Educação das cidades membros da UT Educação. Início
previsto para meados de 2007.

4.8. Curso do idioma espanhol
Através de parceria com instituição da Sociedade Civil, será oferecido curso de espanhol para a rede
pública municipal de Santo André.

4.9. Elaboração e edição da II Revista UT Educação
A II revista da UT Educação terá como objetivo divulgar os resultados da gestão 2006 e 2007.

4.10. Elaboração de banco de dados com perfil dos municípios
Elaboração de Banco de Dados com informações educacionais dos municípios da Rede, fundamental
para projetos conjuntos.
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