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EDITAL 01/2019 – CADASTRO PRÁTICAS EXITOSAS 

 

A União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina – UNDIMESC 

torna público o edital para cadastro de práticas exitosas, relacionadas à Educação Municipal. 

As práticas cadastradas serão selecionadas para apresentação no 17º Fórum 

Ordinário da Undime/SC, a ser realizado no período de 2 a 4 de Abril, em Joinville/SC. 

As demais práticas serão armazenadas num banco de dados e, posteriormente, 

poderão ser selecionadas para Encontros Regionais e outros eventos da Undime/SC. 

O formulário deve ser preenchido eletronicamente (www.undime-s.org.br), conforme 

o anexo I deste edital. 

 

REGULAMENTO 

 

1 – O cadastro de Práticas Exitosas tem por objetivo conhecer e divulgar ações 

inovadoras das Redes Municipais, proporcionando a troca de experiências com iniciativas de 

sucesso, de forma a contribuir para a qualificação da gestão municipal.  

2 – Serão aceitas as iniciativas desenvolvidas pelas Redes Municipais de Educação 

de Santa Catarina associadas à Undime/SC. 

3 – As apresentações das práticas selecionadas ocorrerão durante a programação 

do 17º Fórum Ordinário da Undime/SC. 

a) A apresentação será de 40 minutos; 

b) A prática selecionada para apresentação no 17º Fórum terá direito a um espaço 

para expor um banner no hall de entrada. O material de divulgação (banner) - assim 

como o conteúdo e porta banner - é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação. 

4 - As práticas que não forem selecionadas para apresentação no 17º Fórum, 

poderão participar em outros eventos da Undime/SC. 
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5 – Os interessados deverão enviar suas experiências por meio do formulário 

eletrônico, disponível no site da Undime/SC: www.undime-sc.org.br até dia 8 de março de 

2019, para apreciação da comissão. A mesma irá escolher as práticas que melhor se 

relacionam com a proposta do 17º Fórum Ordinário da Undime/SC. As demais experiências 

serão armazenadas num banco de dados e, posteriormente, poderão ser selecionadas para 

Encontros Regionais e outros eventos da Undime/SC. 

6 – A secretaria executiva da Undime/SC entrará em contato com os 

representantes das práticas selecionadas, informando o dia e horário da apresentação. 

7 – A pessoa indicada no formulário para apresentar a prática, tem que ser da Rede 

Municipal de Educação e é isento da taxa de inscrição. Os demais participantes do município 

deverão efetuar o pagamento do boleto para confirmar a inscrição no 17º Fórum. 

 

ANEXO I 

Perguntas para preencher no formulário eletrônico disponibilizado no site 

www.undime-sc.org.br. 

Título da Prática Exitosa  

Pessoa responsável pelo preenchimento do cadastro  

Município  

Secretário(a) Municipal de Educação  

Coordenador(a) da Prática  

Contato do(a) coordenador(a)  

Resumo da Prática  

Equipe envolvida  

Situação que motivou o desenvolvimento da prática  

http://www.undime-sc.org.br/
http://www.undime-sc.org.br/
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Objetivos da prática  

Estrutura necessária para implementação  

Estratégia para a implementação  

Atividades implementadas  

Período de execução  

Recursos humanos ou financeiros envolvidos  

Participação da Comunidade Escolar? Quem?  

Resultados alcançados  

Legislação envolvida (Citar leis municipais que precisaram ser criadas ou 

alteradas para implementação da prática) 

 

Materiais de divulgação da prática (links de vídeos, fotos, notícias, 

entre outros) 

 

Prêmios já recebidos por esta prática  

Quem fará a apresentação da prática? (Deve ser da Rede Municipal de 

Educação) 

 

E-mail para retorno   

Celular para retorno  

 
Florianópolis, 31 de janeiro de 2019 

 
 
 
 
 

ROQUE ANTÔNIO MATTEI 

Dirigente Municipal de Educação de Joinville 

Presidente Undime/SC 


