REGULAMENTO PARA AS INSCRIÇÕES
DIVERSA PRESENCIAL 2018
I.

DA PROPOSTA

1. O PROJETO
O DIVERSA Presencial 2018 oferecerá formação em serviço a profissionais de educação
envolvidos nos processos de escolarização de estudantes público-alvo da educação especial.
Realizado pelo Instituto Rodrigo Mendes (IRM) com apoio da Fundação Volkswagen,
contemplará, nesta edição, 5 (cinco) municípios do estado de São Paulo. Toda a formação é
oferecida sem nenhum custo às secretarias.
O projeto consiste em dez encontros a serem realizados entre os meses de abril e setembro
de 2018. A partir dos casos reais e desafiadores escolhidos pelas equipes locais, os
participantes compartilharão experiências e conhecimentos para o aprimoramento de
práticas inclusivas no cotidiano escolar.
2. OBJETIVO
O DIVERSA Presencial 2018 tem como objetivo apoiar os profissionais no planejamento e
implementação de estratégias pedagógicas e de gestão voltadas ao atendimento do
público-alvo da educação especial, por meio de uma formação dialógica que tem como
princípio a inclusão educacional.
3. FORMATO
Etapa 1 – Mobilização de municípios (janeiro a março/2018)





Registro de interesse das secretarias municipais de educação em formulário on-line
Confirmação de disponibilidade das secretarias inscritas
Realização de reunião para apresentação do projeto
Divulgação dos cinco (5) municípios participantes

Etapa 2 – Ciclo de encontros (abril a setembro/2018)


II.

10 encontros formativos, das 8h30 às 12h, no bairro de Pinheiros, em São Paulo (SP)

DAS INSCRIÇÕES

1. PÚBLICO-ALVO
A turma do DIVERSA Presencial será composta por 40 pessoas, sendo oito (8) participantes
de cada um dos cinco (5) municípios participantes no estado de São Paulo. Cada uma das
secretarias municipais de educação será responsável por indicar os profissionais para
participar.
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A pluralidade dos perfis é fundamental para o desenvolvimento do trabalho, cujo diferencial
é o planejamento de estratégias que considere o que há de mais específico – olhar para
cada estudante, cada escola e cada rede de ensino – e o sistêmico – leis e diretrizes das
políticas públicas educacionais. Para isso, cada município deve escolher seus representantes
de modo a contemplar a presença dos seguintes profissionais: educadores de salas de aula
comuns; professores do AEE; gestores escolares e membros das equipes técnicas das
secretarias de educação.
2. PERÍODO E FORMA DE INSCRIÇÃO
As inscrições podem ser feitas por representantes das secretariais municipais de educação
do estado de São Paulo no período de 23/01 a 21/02, por meio do preenchimento do
formulário on-line.
Após o término das inscrições serão escolhidos os municípios participantes da edição 2018.
A equipe do DIVERSA Presencial enviará mensagens comunicando o resultado dessa etapa e
informando os próximos passos.
3. CRITÉRIOS
O município interessado em participar do projeto DIVERSA Presencial deve:






Ter a educação inclusiva como diretriz de suas políticas públicas;
Garantir transporte para viabilizar a presença dos participantes em todos os
encontros;
Dar anuência para a exposição dos relatos sobre os casos escolhidos no portal
DIVERSA;
Designar (2) dois representantes para participar do encontro inicial da formação;
Não ter participado das edições anteriores.

4. CRONOGRAMA
23/01 – Início das inscrições
21/02 – Término das inscrições
05/03 – Divulgação da lista final de inscritos
13/03 – Encontro inicial com municípios para detalhamento do projeto
16/03 – Divulgação da lista final de participantes

Para qualquer dúvida sobre este regulamento e o DIVERSA Presencial, favor enviar e-mail para
comunicacao@rm.org.br. Responderemos em no máximo 2 (dois) dias.
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