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XXVI QUALIEDUC
APRESENTAÇÃO

Este XXVI QUALIEDUC – Seminário de Trabalhadores
sobre Qualidade na Educação assume uma forma
especial de realização. Ao invés da costumeira forma
presencial, neste ano ele é levado a efeito de forma
“on line”, em função da pandemia.
Para tanto, o IPET – Instituto de Pesquisas e Estudos
dos Trabalhadores em conjunto com nosso
Movimento Sindical, organizaram este evento que
conta com a participação de ilustres convidados
especialistas nos temas e subtemas a serem
abordados.
Sabemos dos devastadores efeitos da COVID-19 que,
além de ceifar vidas, afetam em ritmo devastador o
mundo do trabalho.
Com este cenário, povoado de inimigos invisíveis (e
até visíveis), os operadores da educação precisam se
preparar, tanto para o momento, quanto para o que
virá depois.
Nossa Organização Sindical, que tantos temas
relevantes trouxe no passado via QUALIEDUC, está
apresentando neste seminário especial, importantes
ferramentas de auxílio ao Professor e ao Auxiliar da
Administração Escolar, tanto para enfrentar a atual
crise, quanto para se preparar para as relações de
trabalho pós-pandemia.



OBJETIVOS

1. Mostrar aos(as) Professores(as), de todos os níveis
de ensino, especialmente da educação infantil, a
funcionalidade do ensino “online”.

2. Deixar claro aos Auxiliares da Administração
Escolar os direitos trabalhistas preservados na Lei
14.020/2020 e na Convenção Coletiva de Trabalho;

3. Oferecer uma visão global do entendimento do
meio jurídico sobre a legislação especial que regula
as relações de trabalho durante a pandemia e sobre
o que se pode esperar pós-pandemia;

4. Discutir posturas ergométricas e a saúde mental
do Educador e do Auxiliar da administraçao escolar
durante o trabalho “home office”;

5. Realçar a disposição das entidades de classe em
defender o trabalhador nas investidas patronais que
alteram/suprimem direitos; 
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XXVI QUALIEDUC
PROGRAMAÇÃO

30 de julho - Quinta-feira
18h30min - O trabalho do Educador em tempos de pandemia - Palestra de
abertura com o Prof. MSc. Marcelo F. D'Ambroso - Desembargador do TRT4
19h15min - A importância do Movimento Sindical em tempos de crise  -
Dr. Oswaldo Augusto de Barros, advogado e Presidente da CNTEEC e FST
20h - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda: O
impacto das medidas emergenciais no contrato de trabalho dos
Professores e Auxiliares administrativos - Dr. Rodrigo Custódio - Advogado
Trabalhista e Assessor Jurídico STEERSESC

31 de julho - Sexta-feira
18h30min - Ensino não-presencial: instrumentos e desafios no ensino
superior  - Prof. Dra. Janice Milene Bogo, Administradora e Professora da
ESAG/UDESC
19h15min - Saúde ocupacional no home office: técnicas de ginástica
laboral - Prof. MSc. Wagner Machado da Silva, fisioterapeuta
20h - O papel dos/as Educadores/as na proteção de crianças e
adolescentes vítimas de violência - Prof. Dra. Danielle Espezim dos Santos,
Professora pesquisadora e extensionista da UNISUL
 
01 de agosto - Sábado
10h - Oficina de contação de histórias: aprendendo a contar e encantar-
Prof. Dra. Felícia Fleck - Contadora de histórias e escritora
13h30min - Como trabalhar de forma remota na Educação Infantil: o que
priorizar no currículo - Prof. Samantha Ladeira, Psicopedagoga  e
influenciadora digital - Canal Educação Infantil em Foco
14h30min - Quem é normal na pandemia? Como os profissionais da área
da educação podem lidar com os desafios e incertezas gerados pelo
isolamento social provocado pela COVID-19  - Quésia Cunha, Psicóloga
15h30min - Perspectivas do Educador pós-pandemia - Prof. Dr. Rafael Gué
Martini, Professor da área de Educação e Comunicação do CEAD/UDESC
16h - Encerramento
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