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Campinas, 06 de agosto de 2021. 

 

Ao Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São 

Paulo (UDEMO) 

 

 O Laboratório de Gestão Educacional (LAGE) da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas tem o prazer de comunicar a V.Sa. que no segundo 

semestre de 2021 será realizado o XIII Simpósio do LAGE (XIII SIMPLAGE), 

destinado aos Administradores de Educação e Gestores Escolares, aberto também a 

docentes envolvidos na área de gestão escolar, coordenação pedagógica e professores 

das redes públicas de ensino, bem como estudantes de pós-graduação e graduação. 

 O XIII SIMPLAGE terá como tema: Educação para a democracia no contexto 

da pandemia e a programação proposta visará debater os principais aspectos da política 

educacional brasileira, no contexto da pandemia. Assim, convidamos V. Sa. a participar 

do referido evento e pedimos a sua colaboração incentivando os   docentes de seu 

sistema de ensino com a inscrição de trabalhos. 

 O evento constará de quatro encontros virtuais temáticos, transmitidos pelo canal 

do YouTube da Faculdade de Educação da UNICAMP 

(https://www.youtube.com/channel/UCLEJuUsf6Ox9aZJnq-d5m6Q), de acordo com a 

seguinte programação: 

1) 24/08 - 18h às 20h:  

Mesa de Debates: Desigualdades e implicações para a educação democrática: ensino 

híbrido 

2) 28/09 - 18h às 20h:  

Mesa de Debates: Desigualdades e implicações para a educação democrática: 

homeschooling 

3) 26/10 – 18h às 20h:  

Roda de Conversa: Desigualdades e implicações para a educação democrática no 

contexto pandêmico: percepções de educadores 

4) 23/11 – 18h às 20h:  

Apresentação de Pesquisas: Desigualdades e implicações para a educação democrática 

no contexto pandêmico: pesquisas na/sobre/com escolas 
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 Como nos simpósios anteriores, esperamos a participação de um bom número de 

representantes dos diferentes sistemas de ensino e, nesse sentido, contamos com a 

colaboração desta conceituada entidade no apoio e divulgação do XIII SIMPLAGE, 

motivo pelo qual enviamos esta comunicação. 

 Mais informações: https://www.fe.unicamp.br/agenda-de-eventos/xiii-simplage-

educacao-para-a-democracia-no-contexto-da-pandemia. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

Profa. Dra. Cristiane Machado 

Coordenadora do LAGE 
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