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O QUE É MENTORIA?

A MENTORIA é uma ferramenta de desenvolvimento profissional que consiste na
troca de experiências com um mentor com vasta experiência no campo de
trabalho da pessoa que está sendo ajudada.

Através deste processo, o mentor apoia o desenvolvimento de habilidades e a
realização de projetos, com foco no atingimento de resultados previamente
definidos.

A mentoria inclui conversas e debates acerca de assuntos ligados ao trabalho, em
um processo que possibilita o aprendizado e consequente desenvolvimento na
carreira do profissional, impulsionando a inovação e a criatividade.



✓ Sessões online para aperfeiçoamento coletivo dos Secretárias (os) de

Educação do PVE e suas equipes com duração de 1 hora;

✓ Temas relacionados à organização da gestão, adequação dos processos e

busca pela melhoria dos indicadores educacionais;

✓Sessões mensais, com temas levantados previamente com os municípios;

✓Período de realização: de março a setembro;

✓Iniciativa disponível para os municípios do PVE 2020, por livre adesão.

✓Carlos Sanches foi Secretário Municipal de Educação de Castro (PR) e

presidente da UNDIME.

Aperfeiçoamento coletivo para 
Secretárias (os) de Educação e equipe



MENTOR RESPONSÁVEL

Carlos Sanches é mestrando em Educação na PUC
Paraná. É conselheiro do Conselho Estadual de
Educação do Paraná e membro do Instituto
Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Foi
presidente da Undime Nacional e do Conselho
Nacional do Fundeb. Coordenou a definição da
matriz de conteúdos e participou da elaboração e do
desenvolvimento da Plataforma Conviva Educação.
Atualmente é sócio proprietário - C. E. Sanches & CIA
LTDA e tem experiência na área de gestão
educacional, atuando principalmente nos seguintes
temas: educação pública, política educacional,
avaliação educacional, valorização dos profissionais
da educação e financiamento da educação..



Mentoria individual para Secretárias (os) de Educação

✓ Sessões mensais, por meio virtual, para Secretários (as) de Educação, a fim de apoiá-los

(as) a liderar os processos de transformação educacional pelos quais são responsáveis;

✓ 8 sessões de mentoria individual entre os meses de março e setembro de 2020;

✓ Serão selecionados até 10 municípios;

✓ Cada sessão terá a duração de pelo menos 1 hora;

✓Municípios do PVE 2020 que participaram no ano passado pela primeira vez poderão se

inscrever, entretanto, a prioridade será dada aos municípios que ainda não participaram;

✓A orientação oferecerá um espaço protegido para a reflexão sobre o legado que o gestor

educacional almeja deixar e um espaço seguro no qual ele é encorajado a falar sobre as

lições aprendidas ao longo de sua trajetória.



Por meio das sessões de mentoria, o PVE apoiará os (as) Secretários (as)

em seu trabalho de gestão, com foco no aprimoramento da atuação das

redes municipais de. Espera-se, desta forma, que os profissionais tornem-

se referência de boas práticas para gestores educacionais de todo o país.

COMO A MENTORIA PODE ME APOIAR?



Responsabilidades dos (as) Secretárias (os) de Educação

✓ Acordar previamente o calendário de reuniões;

✓ Participar das reuniões de mentoria por meio virtual;

✓ Não faltar sem avisos prévios e não atrasar as reuniões;

✓ Reagendar as reuniões com antecedência mínima de 7 dias, em caso de necessidades de
mudanças;

✓ Ter acesso a computador e internet de qualidade para a realização das sessões. A boa
comunicação será fundamental para o sucesso dos trabalhos conjuntos;

✓ Se comprometer com a participação durante as 8 sessões previstas;

✓ Ao final da mentoria, elaborar de um relatório individual que contenha a demonstração
de resultados e uma autorreflexão de suas competências de gestão.



Os (as) Secretários (as) interessados (as) devem encaminhar algumas respostas
por escrito e preparar um pequeno vídeo (que pode ser gravado por celular)
explicando o porquê desejam participar da mentoria e quais resultados gostariam
de alcançar.

O preenchimento do formulário online e o vídeo deverão ser enviados pelo site do
PVE, em link a ser enviado posteriormente.

As inscrições serão avaliadas e selecionados a partir dos seguintes critérios:

✓ Habilidades e competências atitudinais: estar comprometido em participar de
todas as sessões programadas. Demonstrar abertura para o autoconhecimento
e engajamento ao longo do processo.

✓ Resultados esperados e legado para a educação do município: identificar
projetos e resultados que podem ser potencializados com apoio de uma
mentoria externa e demonstrar foco para sua concretização.

COMO SE INSCREVER E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO



MENTORA RESPONSÁVEL?

Claudia Costin é Diretora do Centro de Excelência e
Inovação em Políticas Educacionais da FGV-RJ. Foi,
entre outras funções, diretora global de educação do
Banco Mundial, Secretária Municipal de Educação do
Rio de Janeiro, Ministra do Ministério da
Administração, Vice-Presidente executiva da
Fundação Victor Civita, Secretária de Previdência
Complementar do Ministério de Previdência Social e
Secretária de Estado da Cultura do governo do
Estado de São Paulo. Tem experiência como
professora convidada da Universidade de Harvard e
da Universidade de Québec. Cursou doutorado em
Gestão, Mestrado em Economia e graduou-se em
Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas.
É professora universitária.



Diálogos da Brazil Conference at Harvard and MIT 2020 

O QUE É?

A Brazil Conference at Harvard
& MIT tem como objetivo
promover o debate entre
líderes e representantes
nacionais e mundiais sobre os
mais variados temas
envolvendo o nosso país. A
conferência é organizada
anualmente pela comunidade
brasileira de estudantes na
região de Boston, nos Estados
Unidos, e realizada nestas
duas universidades.

✓ QUANDO: Nos dias 3 e 4 de abril.

✓ COMO: O Diálogo é um evento independente composto pela
transmissão ao vivo de um painel da conferência, seguidos por um
debate local em escolas, universidades e empresas no Brasil.

✓ O seu papel como organizador de um Diálogo: providenciar o local
e equipamento para a transmissão de um painel de sua escolha,
convidar participantes para o debate e divulgar o evento em sua
comunidade. Enviaremos o link para a transmissão, materiais e boas
práticas para a realização do Diálogo.

Para participar, é necessário se inscrever por este link: https://forms.gle/CypRHYz7vmfWMFDr7 


