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• Avaliação como estratégia de crescimento do
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• Perspectivas de avaliação da aprendizagem
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A gestão de resultados educacionais é primordial no proces-
so educativo, pois está diretamente relacionada à promoção da
aprendizagem e à garantia de uma formação de qualidade.

Trabalharemos de forma prática, nesse Simpósio, a avalição da
aprendizagem, de maneira que promova o crescimento do es-
tudante. Trabalharemos, também, aspectos da liderança, para a
gestão dos resultados educacionais.

A NTC por meio de sua plataforma virtual, promove formação em
alta qualidade com profissionais de excelência, disponibilizando
materiais didáticos, palestras e oficinas de forma interativa, fazen-
do com que o participante desenvolva e amplie conhecimentos de
maneira mais autônoma.

SOBRE O
SIMPÓSIO

Soluções
educacionais
inovadoras para
desenvolver os
gestores, formar
e transformar
os educadores
e revolucionar o
aprendizadodos
estudantes, de
formaaprepará-los
adequadamente
para os desafios
impostos
pelomundo
contemporâneo.

BEM-VINDO
AO NTC
EDUCAÇÃO

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

2www.ntceventos.com.br
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• Avaliação como estratégia de crescimento do desempe-

nho do estudante.

• Perspectivas de avaliação da aprendizagem

• Definição de indicadores de desempenho.

• Monitoramento do ensino e aprendizagem.

• Os sistemas de avaliação da educação básica.

• O ato de avaliar a aprendizagem.

DESTAQUES

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

FORMATO DO EVENTO

Este Curso se dará à distância, através da poderosa tecno-
logia da plataforma de realização de eventos on-line ao vivo
do EventOn NTC, realização de eventos on-line ao vivo do
EventOn NTC, conduzido por renomados palestrantes, para
até 5000 (cinco mil) participantes simultâneos, que forne-
ce uma experiência atraente e abrangente, produzindo um
maior retorno do investimento para oÓrgão e o participante.

Professores, coordenadores e gestores de instituições e re-
des de ensino.

PÚBLICO ALVO

O conteúdo programático do simpósio será abordado me-
diante palestras e oficinas ofertadas por renomados profes-
sores. O evento propiciará perfeita interação entre os pales-
trantes e participantes por intermédio comunicação via “chat”
e áudio “on line”.

METODOLOGIA
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Aprender a definir sobre os indicadores de de-

sempenho, tendo como base a qualidade de en-

sino ofertado;

Analisar os indicadores de resultado da sua esco-

la e compará-los com resultados em âmbito na-

cional (IDEB, Saeb), estadual e local;

Sistematizar a implantação da BNCC e DCT em

consonância com as avaliações da aprendizagem;

Realizar intervenções pedagógicas com foco na

gestão de resultados;

Trocar experiências com outros profissionais da

educação;

Porque você irá participar de um evento diferen-

ciado, de excelência em relação a instrutores,

conteúdo e metodologia aplicada, e com a marca

de qualidade de quem já capacitou mais de 120

Mil agentes públicos.

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 curso (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

REQUISITOS TÉCNICOS
RECOMENDADOS

POR QUE
PARTICIPAR?



5www.ntceventos.com.br

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, transmis-
são 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 apresenta-
dor da plateia!

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

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

ENTENDA PORQUE O EVENTON NTC
TEM A TECNOLOGIA E OS RECURSOS MAIS PODEROSOS PARA
MELHOR EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO ON-LINE - 100% AO VIVO
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PALESTRANTES

PRISCILA BOY
Pedagoga, escritora, palestrante, especialista em Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e Reforma do
EnsinoMédio. Ao longo de sua carreira já atendeumais 70 escolas por todo oBrasil prestando consultoria,
debatendo inclusive sobre os desafios e as possibilidades que o Novo Ensino Médio trará para as escolas,
gestores e professores.

Conferencista, palestrante e consultor emEducação eGestão. Referência nacional na formação
deprofessores, gestores e na geraçãode resultados para instituições educacionais (públicas e
privadas). Presidente daAssociaçãoBrasileira deCoaching Educacional e da AlleanzaBrasil,
empresa especializada emgestãoda educação. Professor de cursos de pós-graduaçãoda
Universidade Positivo (Curitiba-PR). Autor de livros e artigos publicados tanto noBrasil, quanto
no exterior. É tambémdoutorando emEducação, pelaUniversidadede Aveiro (Portugal).Mestre e
bacharel emAdministração, pela FundaçãoGetúlio Vargas. Licenciado emMatemática. Especialista
emRecursosHumanos, Gestão Educacional, Mentoring &Coaching. Tem formação emLiderança
Educacional, pela PennStateUniversity (EUA).

RENATO CASAGRANDE

Ph.D emEducação ePsicologia, professoraemérita daUniversidade FederaldoRiode Janeiroe Coordenadora
do Centro de Avaliação da Fundação Cesgranrio; Consultora Nacional e Internacional em Avaliação.
Trabalhouna avaliaçãoda reformaeducacional de El Salvador, por contrato daUSAID através da Academy
for Educational Development (EUA). Foi Professora e Diretora do Departamento de Educação da PUC-Rio,
Professor Adjunto daUniversidade Federal doRio Grandedo Sul e Diretorade Pós-Graduação em Educação
daUFRJ.Temexperiência,publicaçõesepalestrasproferidasnasáreasdeEducação,Psicologia,comênfaseem
Psicologia doDesenvolvimentoHumanoespecialmente de crianças e adolescentes, e Avaliação. Atualmente é
Professorado Programade Pós-Graduaçãodo MestradoProfissional emAvaliação da Fundação Cesgranrio.

THEREZA PENNA FIRME
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Palestra 1: Avaliar é promover o crescimento do estudante
Palestrante: Thereza Penna Firme

Oficina: Como avaliar na escola de hoje?
Instrutora: Priscila Boy

Palestra 2: Gestão de resultados e as lideranças escolares
Palestrante: Renato Casagrande

PROGRAMAÇÃO

DAS 08H ÀS 09H

DAS 09H ÀS 10H

DAS 10H ÀS 12H

08 DE JUNHO
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DATA
08 DE JUNHO DE 2022

As aulas que serão ministradas das 08h às 12h00, terão aproximadamente 3h de apresentação
dos palestrantes e 1h para perguntas e respostas.

CARGA HORÁRIA
04 HORAS

HORÁRIO
08 ÀS 12 HORAS

AGENDA
ONLINE

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 captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

REPLAY: Os inscritos poderão ver/rever réplica (replay) do evento por mais 2 dias
após a sua realização.
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R$ 590,00
por participante

■ Apostila digital especifica
do seminário.

■ Certificado Digital.

PAGAMENTO

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome
de Instituto NTC do Brasil 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).

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

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

eventosonline@ntceventos.com.br

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

INFORMAÇÃO E
INSCRIÇÕES

www.institutontc.com.br

SIGA A NTC NAS REDES SOCIAIS!

@NTCNT @ NTCINSTITUTO@NTC_EVENTOS


