1ªJORNADA
ENSINO MÉDIO
EM SANTA CATARINA
APRESENTAÇÃO
No Brasil, o ensino médio é o nível de escolarização mais frágil.
Nas avaliações nacionais, essa etapa de ensino apresenta os
resultados mais negativos, fato que concorre para a
reprodução de desigualdades sociais.
No estado de Santa Catarina a situação não é diferente. Para
dar respostas a essa situação e a partir de uma rede de
universidades públicas e comunitárias catarinenses, foi criado
o Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina (OEMESC),
que tem como objetivo compreender o ensino médio em Santa
Catarina, priorizando aquele de caráter público estadual. Além
de ter um espaço virtual, o OEMESC vai realizar a cada
semestre uma jornada de estudos sobre o ensino médio
catarinense, contextualizado em nível nacional e global.
A 1ª Jornada Ensino Médio em Santa Catarina vai examinar a
atual reforma do ensino médio e seu impacto no sistema
público catarinense. De outra parte, coloca o foco sobre a
carreira docente no ensino médio catarinense – um debate
prioritário para alavancar a qualidade do ensino. Desta forma,
constitui-se em um momento ímpar para adensar o debate
sobre o ensino médio catarinense.

PROGRAMAÇÃO
Dia: 13 de junho de 2018

9h30 – Lançamento do Observatório do Ensino Médio
em Santa Catarina (OEMESC)
10h – Conferência de Abertura: Ensino Médio
Catarinense: os desafios no contexto da reforma
- Cássia Ferri (UNIVALI);
Coordenação: Norberto Dallabrida (UDESC)
12h30-14h – Intervalo
14h-15h30 – Mesa-redonda: Ensino Médio: que currículo
é
possível em tempos de BNCC - Debatedores: Jane
Mery Richter Voigt (UNIVILLE);
Maike Cristine Kretzschmar Ricci (SED/SC); Letícia
Vieira (USP/EEB Getúlio Vargas); Coordenação: Shirlei
de Souza Corrêa (UNIVALI)
15h30-16h – Intervalo
16h-17h30 – Mesa-redonda: Condições de trabalho
no ensino médio em escolas públicas de Santa Catarina
- Debatedores: Aldoir José Kraemer (SINTE-SC);
Luciana Marcassa (UFSC);
Clarita Mitiko Isago (EEB Teófilo Teodoro Regis;
UNIVILLE);
Coordenação: Celso Kraemer (FURB)
18h – Encerramento
LOCAL: Plenarinho da Reitoria da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC) - Av. Madre
Benvenuta nº 2007, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC
INSCRIÇÃO:
https://eventos.virtual.udesc.br/0d1d2d9ac2a5
Transmissão online pelo link: http://vc.udesc.br

