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• Perspectivas de avaliação da aprendizagem. 
• Definição de indicadores de desempenho. 
• Monitoramento do ensino e aprendizagem.

PALESTRANTES DESTAQUES

NOVA DATA!
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Educadores de renome nacional colocam em 
pauta a aceleração da aprendizagem, com 
suporte pedagógico e emocional, para melhorar 
os resultados da escola.

Soluções 

educacionais 

inovadoras para 

desenvolver os 

gestores, formar 

e transformar 

os educadores 

e revolucionar o 

aprendizado dos 

estudantes, de 

forma a prepará-los 

adequadamente 

para os desafios 

impostos 

pelo mundo 

contemporâneo.

BEM-VINDO 
AO NTC 
EDUCAÇÃO

Os indicadores de desempenho, são utilizados como base 
para as escolas e sistemas de ensino, traçarem estratégias 
pedagógicas que possibilitem a elevação dos resultados 
educacionais em avaliações internas e externas. 

Sendo assim, trabalharemos nesse Simpósio o planejamen-
to e monitoramento escolar das avaliações internas e exter-
nas, com base em indicadores. As avaliações internas são 
aquelas realizadas pela própria escola, enquanto que as ex-
ternas são promovidas pelos órgãos do governo responsá-
veis pela educação, a exemplo do Saeb. 

A NTC por meio de sua plataforma virtual, promove forma-
ção em alta qualidade com profissionais de excelência, dis-
ponibilizando materiais didáticos, palestras e oficinas de for-
ma interativa, fazendo com que o participante desenvolva e 
amplie conhecimentos de maneira mais autônoma. 
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SOBRE O
SIMPÓSIO 
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METODOLOGIA

PÚBLICO ALVO 

DESTAQUES

Professores, coordenadores e gestores de instituições e
redes de ensino.

 ■ O conteúdo programático do simpósio será abordado me-

diante palestras e oficinas ofertadas por renomados pro-

fessores. 

 ■ O simpósio propiciará perfeita interação entre os pales-

trantes e participantes  por intermédio comunicação via 

“chat” e áudio “on line”. 

 1 Perspectivas de avaliação da aprendizagem

 2 Definição de indicadores de desempenho.

 3 Monitoramento do ensino e aprendizagem.

Utilizar os indicadores de desempenho como base para que 
escolas traçarem estratégias pedagógicas que possibilitem a 
elevação dos resultados educacionais em avaliações internas 
e externas.

OBJETIVO
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aprender a definir sobre os indicadores de 
desempenho, tendo como base a qualida-
de de ensino ofertado; 

analisar os indicadores de resultado da sua 
escola e compará-los com resultados em 
âmbito nacional (IDEB,Saeb), estadual e 
local; 

Em função da inviabilidade de realização de eventos presenciais neste período de 
pandemia de COVID-19, este simpósio se dará à distância, através da poderosa tec-
nologia da plataforma de realização de eventos on-line ao vivo do EventOn NTC, 
conduzido por renomados palestrantes,  para até 5000 (cinco mil) participantes 
simultâneos, que fornece uma experiência atraente e abrangente, produzindo um 
maior retorno do investimento para o Órgão e o participante

ESTA CAPACITAÇÃO 
PERMITIRÁ A VOCÊ

sistematizar a implantação da BNCC e 
DCT em consonância com as avaliações da 
aprendizagem; 

realizar intervenções pedagógicas direcio-
nadas e organizadas de forma sistemática; 

trocar experiências com outros profissio-
nais da educação; 

participar de um evento diferenciado, de 
excelência em relação a instrutores, conte-
údo e metodologia aplicada, e com a marca 
de qualidade de quem já capacitou mais de 
30.000 (trinta mil) agentes públicos.

FORMATO
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Plataforma segura e escalável 
Alcance de até 5000 participantes e 6 palestrantes simultaneamente em um único 
evento. 

Alta definição 
Tudo o que você precisa é de uma conexão estável à Internet e terá 30 FPS, trans-
missão de vídeo e áudio de alta qualidade independente do dispositivo: desktop, 
laptop, tablet ou telefone. 

Fácil e Acessível 
Nenhum download é necessário para acessar a sala do evento. 
 
Interação ao vivo com participantes 
Converse e execute perguntas e respostas em tempo real e até tenha um apresen-
tador da plateia! 

Baixo investimento
Conte com preços que fazem sentido para sua organização. 

Excelência Docente e Programática 
Renomados instrutores do país para elaborar os melhores e mais dinâmicos even-
tos online do mercados

ENTENDA PORQUE O EVENTON NTC
TEM A TECNOLOGIA E OS RECURSOS MAIS PODEROSOS PARA 
MELHOR EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO ON-LINE  
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PALESTRANTES

Doutora em Ciências - Educação, Pedagoga, Professora e Pesquisadora em Psicologia da Educação, Psicologia 
do Desenvolvimento, Social e do Trabalho, Especialista em Currículo e Avaliação, com experiência em Gestão 
Educacional na Educação Básica e Superior. Fundadora da Faculdade de Educação da UNICAMP, onde atuou 
exercendo cargos como docente, pesquisadora e funções administrativas e de representação. No INEP/MEC, foi 
Diretora de Avaliação para Certificação de Competências sendo responsável pela criação e implementação do 
ENEM e do ENCCEJA e foi Diretora do PISA no Brasil.  

É Licenciado em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Católica do Salvador/BA, 
Bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mestre em Ciências Sociais pela Univer-
sidade Federal da Bahia e Doutor em Educação: História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Professor aposentado da Faculdade de Filosofia, da Universidade Federal da Bahia. Seu campo 
de atuação atinge os seguintes temas: filosofia da educação, teoria do ensino, didática, educação e ludicidade e 
avaliação da aprendizagem escolar, tema no qual, ao longo do tempo, tornou-se um especialista.

Socióloga, professora aposentada da UNICAMP. Atualmente é conselheira do Conselho Nacional de Educação/
CNE, presidente da Comissão de Formação de Professores e presi- dente da ABAVE/Associação Brasileira de 
Avaliação Educacional. É também Embaixadora do PISA para Escolas no Brasil e consultora educacional. Foi 
Secretária Executiva do Mi- nistério da Educação e presidente do Comitê Gestor da Base Nacional Comum Cur-
ricular/ BNCC; foi Secretária Estadual de Educação de São Paulo e membro do Conselho Estadual de Educação 
de SP. Foi presidente do INEP de 1995 a 2002, sendo responsável pela refor- mulação do SAEB, implantação do 
ENEM e do Provão, organização do Sistema de Esta- tísticas Educacionais e implantação do PISA no Brasil. Par-
ticipa do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular e do Todos pela Educação. É membro da Academia 
Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Educação.

MARIA
INÊS FINNI 

CIPRIANO
CARLOS LUCKESI 

MARIA HELENA 
GUIMARÃES
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PROGRAMAÇÃO

PALESTRA – SAEB/IDEB: apropriação dos resultados 
Palestrante: Maria Helena 

OFICINA – Avaliações internas e externas: 
                    planejamento e monitoramento escolar                                                                                                                                          
                    com base em indicadores
Palestrante: Cipriano Carlos Luckesi 

PALESTRA – Avaliações internas e externas:  
                        planejamento e monitoramento escolar                                                                                                                                          
                        com base em indicadores
Palestrante: Maria Inês Finni 

DAS 08H ÀS 09H

DAS 09H ÀS 10:30H

DAS 10:30H ÀS 12H

27 DE AGOSTO 

Soluções Educacionais Inovadoras 7
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DATA
27 DE AGOSTO 

DE 2021

As aulas que serão ministradas das 14h às 18h00, sendo aproximadamente 3h de apresentação 
dos palestrantes e 1h para perguntas e respostas.

CARGA HORÁRIA
04 HORAS

HORÁRIO
08 ÀS 12 HORAS

AGENDA

REQUISITOS TÉCNICOS

ONLINE

RECOMENDADOS

AMBIENTE
VIRTUAL

 » O evento será realizado em ambiente virtual do EventOn NTC, com transmissão ao vivo, 
cujo registro do participante será efetivado, por meio da disponibilização de login e senha 
de acesso à sala do evento, por email, após confirmação de emissão de nota de empenho/
pagamento.

 » Para efetivação do registro de inscrição, o Contratante deverá informar no processo de 
inscrição dos participantes, os dados de nome e sobrenome, email e telefone.

              

É vedada a captaçã o de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

Para o bom funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações 
técnicas mínimas:

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento de   
                transmissão do simpósio (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

COMPUTADOR: Processador I3 3Ghz Dual Cora / 4GB RAm / Internet de 10 mbps 
(de preferência por cabo)

BROWSER: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente.

BANDA IDEAL: Inbound participante: 3 mbps

REPLAY: Os inscritos poderão ver/rever réplica (replay) do evento por mais 2 dias 
após a sua realização. 
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INVESTIMENTO

R$ 450,00
por participante

 ■ Apostila digital especifica 
     do  simpósio.

 ■ Certificado Digital.

PAGAMENTO

O pagamento da inscriçã o deverá ser efetuado em nome 
de NTC Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda 
CNPJ: 10.614.200/0001-98

Envio de Nota de Empenho / Ordem de Serviço ou 
Autorizaçã o de Fornecimento, com posterior pagamento 
na conta bancária indicada:

Banco do Brasil – 001
Agência: 1886-4 
Conta Corrente: 145397-1

OBS: Empresas e clientes particulares, poderão efetivar o 
pagamento através de:

 » Transferência bancária
 » Depósito

O cancelamento e/ou substituição de inscrição deverá ser solicitado por escrito, e 
será aceito se enviado para o endereço de e-mail eventosonline@ntceventos.com.br 
ou WhatsApp: (63)98444-4040, até 2 (dois) dias antes da realização do evento. Caso 
o participante/substituto não acesse a sala virtual na sessão agendada e na sessão de 
replay do evento, o valor da inscrição não será reembolsado. Será aceita a conversão 
do valor pago, em crédito para inscrição nos futuros eventos da NTC.

A NTC reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento ou ainda reagendar data/ 

horários de realização comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que não carac-

terizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação 

(material e moral).

9Soluções Educacionais Inovadoras
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INFORMAÇÃO E

Ed. JK Business Center - Av. JK, Quadra 103 Sul, Rua SO 1, Sala 603/ 604 - 
Plano Diretor Sul, 77015-012 | Palmas

SCS Quadra 9 Bloco C Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001 Parte H 110 - 
Asa Sul | Brasília 

www.institutontc.com.br

eventosonline@ntceventos.com.br

(63) 3212.1199 (63) 3212.1177 (63) 98444.4040

INSCRIÇÕES

SIGA A NTC NAS REDES SOCIAIS!

   @ntcnt      @ntcinstituto  @ntc_eventos

www.institutontc.com.br

Garanta agora mesmo sua vaga nos
melhores simpósios educacionais do Brasil!


