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Horizontes da Educação é uma 
série de webinários realizados 
em conjunto pelas principais 
associações representativas 
do setor de educação: ABIEE, 
ABRUC, ABRUEM, ACAFE, 
ANDIFES, ANEC, ANUP, 
COMUNG, CRUB e FORCOM,
com apoio da ABMES e do SEMESP
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A pandemia da Covid-19 provocou grandes 
mudanças na sociedade e a educação foi um 
dos setores mais profundamente afetados. Para 
que não fossem interrompidas as atividades 
pedagógicas e administrativas planejadas, 
universidades, centros universitários, faculdades 
e escolas se desdobraram, se adaptaram e 
migraram para uma rotina pedagógica de 
emergência, determinada pelo MEC e orientada 
para a segurança da saúde  de todos: estudantes, 
professores, pessoal administrativo e suas famílias. 
O ensino e a aprendizagem mudaram. Como será 
o “novo futuro” da educação pós-pandemia?

Para que as Instituições de Educação Superior e 
Básica possam se preparar e tenham acesso às 
informações mais atualizadas, considerando os 
Pareceres do CNE, as Portarias do MEC, as notas 
do Ministério da Saúde e as decisões dos Tribunais 
Superiores, a ABIEE, a ABRUC, a ABRUEM, a 
ACAFE, a ANDIFES, a ANEC, a ANUP,  o COMUNG, o 
CRUB e o FORCOM realizam a série de webinários 
Enfrentamentos à Covid-19: horizontes da Educação. 

WEBINÁRIOS  INTERNACIONAIS
Entre os dias 22 e 24 de junho aconteceram três 
webinários internacionais, cada um abordando uma 
das três dimensões principais das discussões do 
evento:

Dimensão Epidemiológica
Conferencistas: Dr. Unaí Tupinambás 
e Dra. Amy MacNeill, com mediação 
do Dr. Flávio Guimarães;

Dimensão Pedagógica
Conferencistas: Dra. Alenoush 
Saroyan e Dr. Jamil Salmi. Mediador: 
Dr. Vidal Martins

Dimensão Legal/Jurídica
Conferencistas: Dr. Henrique Lago 
e Dr. Lênio Streck. Mediador: Dr. 
Dyogo Patriota

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
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Dimensão 
Epidemiológica

O Webinar internacional Enfrentamento à covid-19: 
Horizontes da educação, iniciado em 22/6, abordou 
nesse dia questões epidemiológicas e o impacto da 
pandemia  na educação.

Os conferencistas convidados para esse dia foram 
o infectologista e professor da UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais), Unaí Tupinambás e a 
virologista e professora associada à CSU (Colorado 
State University), Amy McNeill. O evento foi mediado 
pelo microbiologista Flávio Guimarães (UFMG) e 
os convidados apresentaram estudos recentes 
relacionados à Covid-19. Também discorreram sobre 
as medidas protocolares mais eficazes no âmbito 
internacional.

O Presidente do CRUB (Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras), Reitor Waldemiro 
Gremski, abriu 
o evento em 
nome do CRUB 
e das outras 
e n t i d a d e s 
representativas 
que participam 
da iniciativa.

Clique para ver:

A doutora Amy McNeill levantou os dados sobre a 
disseminação do vírus nos Estados Unidos, as barreiras 
que o país encontrou nesse combate e como a CSU 
realizou suas primeiras ações de prevenção.

Clique ao lado para 
ver um trecho de sua 
apresentação:

Outro tema, debatido 
pelo infectologista 
Unaí Tupinambás, foi 
o panorama geral da 
doença e ações de 
enfrentamento, na cidade de Belo Horizonte (MG). O 
professor apresentou, também, como medir o risco 
de pandemias e abordou a criação de condições 
de abertura no âmbito acadêmico. Como exemplo, 
estabelecer fluxos de detecção precoce e protocolos 
sanitários com participação de todos os envolvidos 
(pais, professores, trabalhadores administrativos, de 
apoio, sindicatos e associações) e manter rotinas de 
limpeza e desinfecção.

Clique aqui para assistir na íntegra o primeiro dia do 
Webinar internacional – Dimensão Epidemiológica.

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://youtu.be/n11E4nviRWA?t=1
https://youtu.be/n11E4nviRWA?t=2560
https://youtu.be/n11E4nviRWA?t=1470
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Dimensão 
Pedagógica

O segundo dia do Webinar internacional foi realizado 
em 23/6, com foco nas tecnologias que farão parte 
da educação e em maneiras de implementá-las no 
cenário pandêmico e pós-pandêmico.

A presidente da ANUP (Associação Nacional das 
Universidades Particulares), Elizabeth Guedes, fez 
a abertura do evento online. Os conferencistas 
convidados foram os professores Alenoush Saroyan 
(Canadá) e Jamil Salmi (Chile). O debate foi mediado 
pelo pró-reitor da PUC-PR (Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná), Vidal Martins.

O encontro se norteou por três eixos principais: 
qualidade na educação, planos de ação de curto e 
longo prazo e política educacional. Os convidados 
levantaram questões referentes ao desenvolvimento 
econômico, produtividade, progresso social e como a 
educação pode avançar.

Na oportunidade, a professora Saroyan, da 
Universidade canadense McGill, contextualizou os 
desafios, melhores re-
cursos e práticas, além 
de um planejamento 
de um novo futuro para 
a educação.

Veja o trecho em vídeo:

Já o professor Jamil Salmi da Universidade Diego 
Portales, no Chile, apresentou o “tsunami da 
tecnologia” nas universidades e suas consequências 
imediatas. Salmi levantou um panorama histórico 
de como aprender com experiências do passado, se 
adaptar ao presente e se preparar para o futuro.

Veja no vídeo abaixo um trecho de sua fala:

Clique aqui para assistir na íntegra o segundo dia 
do Webinar internacional – Dimensão Pedagígica.

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://youtu.be/n11E4nviRWA
https://youtu.be/t7ybALPAAhY?t=1
https://youtu.be/t7ybALPAAhY?t=680
https://youtu.be/t7ybALPAAhY?t=1783
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Dimensão 
Jurídica

O terceiro dia do Webinar Internacional ocorreu em 
24/6 e trouxe ao debate o modo como as instituições 
poderão enfrentar juridicamente as demandas no 
processo de retorno às atividades presenciais.

O presidente da Associação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), 
Reitor Antônio Rangel, 
deu as boas-vindas e 
agradeceu a presença de 
todos que participaram 
desses três dias de 
debates. Confira no vídeo:

A mediação foi do 
assessor jurídico do CRUB 
(Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras) 
e da ABRUC, Dr. Dyogo Patriota, e teve como 
convidados os advogados Henrique Lago e Lenio 
Streck.

No primeiro momento, Dr. Dyogo destacou 
alguns pontos debatidos nos primeiros dias do 
webinar, dentre eles, a complexidade do retorno à 
presencialidade, possíveis novos surtos e detecção 
precoce da Covid-19, protocolo sanitário, sentimento 
de resiliência dos envolvidos no sistema de educação 
e aumento da colaboração entre professores, 
estudantes e instituições.

Já o Dr. Henrique Lago, em sua abordagem, ressal-
tou os desafios e perspectivas para a retomada. Lago 
também apontou os 
riscos jurídicos sanitá-
rios, cíveis e trabalhis-
tas do retorno às ativi-
dades presenciais.

No vídeo ao lado, tre-
cho de sua fala:

Na ocasião, o jurista e professor da UNISINOS, 
Lenio Streck, retratou a crise brasileira em três 
áreas: pandêmica, econômica e política. Explicou 
também a necessidade do Direito na sociedade e 

como o problema 
atual poderia ajudar 
as universidades a 
avançarem.

Clique aqui para assistir na íntegra o terceiro dia do 
Webinar internacional – Dimensão Jurídica.

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://youtu.be/n11E4nviRWA?t=1
https://youtu.be/ZKq7d-UUNQ0?t=1
https://youtu.be/ZKq7d-UUNQ0?t=62
https://youtu.be/ZKq7d-UUNQ0?t=1087
https://youtu.be/ZKq7d-UUNQ0?t=3829
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PRÓXIMO WEBINÁRIO

O quarto webinar do Horizontes da Educação, com 
o tema Retorno às atividades presenciais escolares 
e acadêmicas, será realizado no dia 9 de julho às 
17h e terá base no Parecer aprovado em 7/07, pelo 
Conselho Nacional de Educação - CNE.

Participarão do evento os Conselheiros do CNE 
Eduardo Deschamps e Roberto Liza Curi, além do 
Professor da UFMG Flávio Guimarães e o Professor 
da PUCPR Vidal Martins.

A mediação será do presidente do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), 
Waldemiro Gremski.

O documento aprovado no conselho traz recomen-
dações referentes aos protocolos sanitários, especial-
mente aqueles elaborados pelo Ministério da Saúde, 
e orientações pedagógicas para o período pós-pan-
demia. De acordo com o reitor do Asces-Unita, Paulo 
Muniz, pretende-se que o retorno às atividades “ocor-
ra de forma segura, gradativa, planejada, regionali-
zada, monitorada e dinâmica, com o intuito de pre-
servar a saúde e a vida das pessoas”. Muniz, que no 
dia 24 de junho representou a ABRUC na reunião do 
CNE que tratou do assunto, acrescenta que a resolu-
ção destacará a coordenação e cooperação de ações 
entre os níveis de governo, de modo a que se possa 
estabelecer um calendário de retorno, a coordenação 
territorial das ações, as ações de comunicação e de 
acolhimento dos estudantes.

“Abordará, ainda, como se dará o monitoramento, a 
avaliação e as estratégias de recuperação da aprendi-
zagem no período da pandemia”, diz o reitor.

Clique aqui para assistir e participar 
desse webinar, no Youtube

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://youtu.be/ZKq7d-UUNQ0?t=1
https://youtu.be/xf-44iNuTiQ
https://youtu.be/xf-44iNuTiQ
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