
ESTRATÉGIAS DE COMBATE DA 
EXCLUSÃO E ABANDONO
ESCOLARES 

14 DE OUTUBRO DE 2021

SIMPÓSIO ON-LINE   •  100% AO VIVO

Ana Escobar 
Cesar Nunes
Emílio Munaro
Renato Casagrande

• Estudo das causas e efeitos da exclusão e abandono escolar; 
• Estratégias de combate à exclusão e abandono escolar; 
• Retorno dos estudantes ao convívio escolar. a. 
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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

A exclusão e o abandono escolares de crianças e adoles-
centes afetam a vida de famílias e de escolas em todo o 
país. Conhecer estratégias de combate a esses fenômenos 
é a melhor forma de enfrentá-los.  

Por isso, a NTC realiza esse simpósio, que colocam na pauta 
da escola a busca ativa dos estudantes por meio de estra-
tégias de planejamento e acompanhamento. 

 A NTC por meio de sua plataforma virtual, promove for-
mação em alta qualidade com profissionais de excelência, 
disponibilizando materiais didáticos, palestras e oficinas de 
forma interativa, fazendo com que o participante desenvol-
va e amplie conhecimentos de maneira mais autônoma. 

2

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 Estudo das causas e efeitos da exclusão e abandono 

      escolar; 

 2 Estratégias de combate à exclusão e abandono escolar; 

 5 Retorno dos estudantes ao convívio escolar. 

O simpósio tem por objetivo aprimorar as ações e as práticas 
das escolas em relação ao combate da exclusão e do aban-
dono escolar, com estratégias que possibilitem o retorno dos 
estudantes ao convívio escolar. 

OBJETIVO
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Conhecer as causas e efeitos do aban-
dono e da exclusão escolar; 

Aprender estratégias de combate à ex-
clusão e abandono escolar; 

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 Articular a equipes gestora às redes 

de busca ativa de estudantes; 

Elaborar estratégias de trabalho com 
estudantes que retornaram à escola; 

Aprofundar discussões sobre o fluxo 
escolar.

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

Licenciado em Filosofia, História e Pedagogia. Concluiu o Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas em 1996 e defendeu a Livre Docência em 2006. É Professor Titular da Faculdade de Educação, na área 
de Filosofia e Educação e atua nas linhas de pesquisa Política, Ética e Educação e Epistemologia e Teorias da Edu-
cação, Educação, Filosofia e Direitos Humanos. Atua na Área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, 
destacando-se por Estudos e Pesquisa na Área de Formação de Professores, Política Educacional, Sexualidade 
e Educação, Direitos Humanos e Educação. É o Coordenador Geral (Líder) do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Filosofia e Educação PAIDEIA, exerce a Coordenação da Linha de Pesquisa Filosofia e História da Educação do 
programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação/UNICAMP.

Graduação, Doutorado e Livre Docência pela FMUSP. Membro do Conselho Diretor do Centro de Desenvolvimen-
to da Infância da FMUSP. Coordena cursos de graduação e pós-graduação na FMUSP. Editora da Revista Clinics
o Participa do programa Viva Bem na Rádio CBN Campinas. Editora e colunista da Revista Crescer. Autora de 
4 livros na área da Pediatria e dos Livros Boas Vindas Bebê 1 e 2. Embaixadora oficial do Instituto Jô Clemente 
(ex-APAE de São Paulo). Mais de 40 anos de experiência como pediatra.

CESAR 
NUNES 

ANA
ESCOBAR

Pesquisador em educação e Ex-Vice-Presidente do Instituto Ayrton Senna. Graduado em Processamento de Da-
dos e Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado   em   Marketing  e  Comunicação  
pela ESPM, possui Mestrado em Administrção Internacional pela Rotman School of Management - Universidade de 
Toronto - Canada. Munaro trabalhou na IBM, foi presidente da McAfee e depois se tornou  o primeiro diretor de 
Educação da Microsoft do Brasil. Tem 25 anos de experiencia em B2B e B2C no mercado nacional e intemacional 
de TI & Educação (publico e privado), lidando  com  os  principais fabricantes  do  setor: Mind  Lab, Microsoft,  
McAfee, ISS (Internet Security Systems), IBM, Lotus, Novell,Compaq e Adobe.

EMÍLIO 
MUNARO

Conferencista, palestrante e consultor em Educação e Gestão. Referência nacional na formação de professores, 
gestores e na geração de resultados para instituições educacionais (públicas e privadas). Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Coaching Educacional e da Alleanza Brasil, empresa especializada em gestão da educação. 
Professor de cursos de pós-graduação da Universidade Positivo (Curitiba-PR). Autor de livros e artigos publicados 
tanto no Brasil, quanto no exterior. É também doutorando em Educação, pela Universidade de Aveiro (Portugal). 
Mestre e bacharel em Administração, pela Fundação Getúlio Vargas. Licenciado em Matemática.  Especialista em 
Recursos Humanos, Gestão Educacional, Mentoring & Coaching. Tem formação em Liderança Educacional, pela 
PennState University (EUA).

RENATO
CASAGRANDE
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PROGRAMAÇÃO

PALESTRA –  Exclusão e o abandono escolar:
                         causas e efeitos 
Palestrante: Cesar Nunes 

OFICINA – Estratégias de combate da exclusão 
                    e abandono escolar 
Palestrantes: Emílio Munaro (Pesquisador em educação e Ex-Vice-Presidente 

do Instituto Ayrton Senna)

PALESTRA – Retornando à escola: os estudantes e os    
          professores de volta ao convívio escolar 
Palestrante: Renato Casagrande

PALESTRA – Covid longa: o que é e quais as 
                        estratégias de enfrentamento. 
Palestrante: Dra. Ana Escobar

DAS 08H ÀS 09H

DAS 09H ÀS 10H

DAS 10H ÀS 11H

DAS 11H ÀS 12H

14 DE OUTUBRO

Soluções Educacionais Inovadoras 7
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DATA
14 DE OUTUBRO 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$ 590,00
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!


