




Neste XIII Encontro Minei-
ro de Educação, vamos in-
vestir com muito afinco no 
tema e objetivo “Educando 
rumo à plenitude humana. 
Por uma educação que :
* conscientize e sensibilize, 
* capacite e ecologize,
* dialogue e gere amorosi-
dade”. 

A consecução desse pata-
mar evolutivo do ser huma-
no não é um caminho com 
ponto de chegada final, mas 
de várias e infinitas etapas 
intermediárias.

Do encontrado e já co-
nhecido pelo homem e a 
mulher de hoje na espiral 
do que aprendeu, criou e 

produziu, buscaremos no-
vas conquistas tateando o 
encoberto e obscuro com 
a luz de nossa consciência, 
sensibilidades, habilidades, 
competências e amorosida-
de.

Na medida de novas des-
cobertas e clareamento do 
que não víamos por estar 
encoberto e escuro no al-
cance de nossa percepção, 
vamos tirando a venda da 
ignorância de nossos olhos 
e obtendo aberturas e cla-
reiras que nos farão maio-
res e melhores na condição 
humana. 

À luz da razão e do cora-
ção, iremos consciente-

mente desbravando fron-
teiras de nossa existência 
pela educação que nos leva 
a progressiva e constante 
superação e dignidade hu-
mana.

E é a luz, aproveitando a 
deixa da ONU que elegeu 
2015 como o Ano Interna-
cional da Luz, o emblema 
escolhido para simbolizar o 
tema e ornamentar as pe-
ças publicitárias e o local do 
próximo Encontro Mineiro.

A luz geradora de oxigênio 
e vida na fotossíntese das 
plantas, artífice das cores e 
da sinfonia visual de bele-
za emanada delas, tanto na 
obra da Natureza como na 

Apresentação



dos pintores de quadros e 
ambientes.

A luz de reconhecida im-
portância nas descobertas 
tecnológicas associadas a 
promoções do desenvolvi-
mento sustentável e à cata 
de soluções para os desa-
fios globais da energia, edu-
cação, agricultura e saúde, 
como expressa a própria 
ONU.

A luz, cujas descobertas as-
sociadas a ela, impulsiona-
ram e impulsionam as ciên-
cias, artes e os saberes.

A luz que se reflete nas su-
perfícies brilhantes como 
se desdobra o pensamento 

sobre si mesmo nas refle-
xões.

A luz das bolinhas de sabão 
sopradas por crianças e jo-
vens de todas as cores e 
naipes existenciais, que du-
ram segundos, mas ilumina 
de cores, beleza e esperan-
ça o futuro da humanidade.

A luz das expressões ‘dar 
à luz’ e ‘dar uma luz’, sig-
nificando, respectivamente, 
fazer nascer uma criança 
neste mundo e contribuir 
para solucionar problema.
 
E a luz, onda e partículas na 
Física, que nos remete para 
a diversidade e inclusão, fa-
zendo-nos lembrar da frase 

mágica da escritora Patrícia 
Gebrim:

“Dar é jogar pedrinhas no 
meio do lago. Receber é 
ganhar beijinhos de onda 
na ponta dos pés. Só ganha 
beijinhos quem joga pedri-
nhas”.  

Só vai ganhar beijinhos de 
onda evolucionista da es-
cola mineira quem jogar 
pedrinhas participativas no 
XIII Encontro Mineiro de 
Educação.

Emiro Barbini
Presidente 



Local do Encontro  
Resort Tauá & Convention CAETÉ

www.tauaresorts.com.br/caete

Localizado na Grande BH, o TAUÁ RESORT CAETÉ, 
possui o maior centro de eventos de Minas Gerais 
e o 4º maior do Brasil. São 40 salões de convenção 
com capacidade para atender até 3.500 pessoas, 07 
espaços privativos para confraternização com capaci-
dade para atender até 350 pessoas. Possui 341 apar-
tamentos equipados com TV Sky, frigobar, telefone 
e ar condicionado. Estrutura completa de lazer com 
SPA, espaço Jota City - A cidade inteligente das crian-
ças, espaço baby e muito mais.Tudo isso rodeado por 
uma paisagem exuberante e com uma fantástica e 

completa estrutura de lazer.

Símbolo do 
Encontro

É a luz, aproveitando a deixa da ONU que 
elegeu 2015 como o Ano Internacional da 
Luz, o emblema escolhido para simbolizar o 
tema e ornamentar as peças publicitárias e o 
local do XIII Encontro Mineiro de Educação. 



10 DE ABRIL (sexta-feira)
14h às 18h  Café de boas vindas
  Check in no hotel
  Credenciamento no evento
  Tarde de autógrafos 
  Visita a stands e negócios
 
19h   SOLENIDADE DE ABERTURA
  Palestra “O futuro em 4 atos”   
  (Paulo Vicente Alves)

21h  Coquetel de Congraçamento

Programação

11 DE ABRIL (sábado)
9h30 às 11h PALESTRA: “EDUCAÇÃO: construindo a  
  luz em meio à escuridão”
  (Paulo Volker)

11h às 11h30 Café e visita a stands

11h30 às 12h15 Show com o Grupo Sarandeiros do Colégio   
  Santo Agostinho 

12h15 às 15h30 Almoço e momento livre

15h30 às 17h  COLÓQUIOS PEDAGÓGICOS - parte I
 
17h às 17h30  Café, tarde de autógrafos e visita a stands

17h30 às 19h COLÓQUIOS PEDAGÓGICOS - parte 2

21h  Festa da Luz: Os EnCantos das    
  Gerais...Dos Cantos de Minas

OS COLÓQUIOS PEDAGÓGICOS 
ACONTECERÃO SIMULTANEAMENTE

FÓRUM: “Cérebro e Aprendizagem: diálogos possíveis   
     com a neurociência” 
    (Adriana Fóz e Leandro Malloy)

MESA REDONDA: “O legado entre o discurso, a   
    consciência e a competência”
    (Regina Migliori e Marcelo Maghidman) 

PAINEL: “Plenitude Humana, a sala de aula e os conteúdos:  
    pontos de partida e não de chegada”
    (Celso Vasconcellos e Thereza Bordoni)

12 DE ABRIL (domingo)
9h30 às 11h      PALESTRA: Sensibilidade & Compe-  
           tência, da educação básica ao doutorado:
           é  falta de desafios???? 
            (José Ernesto Bologna)

11h às 12h45    Momento artístico
            (Cia Alma de Gato) 

            Sorteio de brindes 

            Encerramento
  



Palestrantes
Adriana Fóz, educadora (USP), especialista em Orientação Educacional (USP), Psicopeda-
gogia (Inst. Sedes Sapientae) e Neuropsicologia (CDN-UNIFESP). 
Autora de livros, dentre os mais recentes: A Cura do Cérebro e As aventuras de Newneu,um 
superneurônio (patrocínio Hospital Israelita Albert Einstein). 

Celso dos Santos Vasconcellos, doutor em Educação (USP) mestre em História e 
Filosofia da Educação (PUC/SP), pedagogo, filósofo, pesquisador, escritor, conferencista, profes-
sor convidado de cursos de graduação e pós-graduação, responsável pelo Libertad - Centro de 
Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica. Autor de vários livros, dentre eles: Planejamento: 
Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico e Construção do Conhecimento 
em Sala de Aula

José Ernesto Bologna, bacharel, licenciado e pós-graduado em Psicologia e em Adminis-
tração de Empresas (PUC/SP) (Universidade Mackenzie/SP).Fundador e principal titular da “Ethos 
Desenvolvimento”.Autor e co-autor de diversos artigos, entrevistas, livros e DVDs em Psicologia 
do Desenvolvimento aplicada à Educação e à  Administração de Negócios e Instituições.

Marcelo Maghidman, arquiteto e Urbanista pela Univ. Presbiteriana Mackenzie, Filósofo 
e Mestre em Filosofia pela PUC-SP, doutorando pela USP.
Consultor especialista em Educação, gestor de escola, professor da Fundação Dom Cabral, autor 
e palestrante.

Leandro Malloy, mestre em Psicologia (UFMG) e doutor em Farmacologia Bioquímica e 
Molecular (UFMG). Presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia nos biênios 2012-2013 
e 2013-2015. É membro fundador e atual diretor geral da Sociedade Interdisciplinar de Neuroci-
ências aplicada à Saúde e Educação (SINAPSE).

Paulo Volker, bacharel em Filosofia, mestrado em Ciências Políticas. Analista da Unidade 
Internacional do Sebrae Nacional de 2002 a 2011. Coordenador Nacional do Projeto de De-
senvolvimento de Distritos Industriais Sebrae/BID/Promos. Coordenador Nacional do Projeto 
Plataforma de Bens Públicos Sebrae/OEI/SEPYME/Sercotec.Gerente Adjunto da Universidade 
Corporativa Sebrae.

Regina Migliori, trabalha no Instituto Migliori, pós-graduada em Neuropsicologia, com pes-
quisa em práticas contemplativas e desenvolvimento humano, tendo visitado mosteiros e escolas 
tibetanas no Nepal e na Índia; doutoranda em Epistemologia e História da Ciência na Universi-
dade Nacional Tres de Febrero em Buenos Aires. Consultora em Cultura de Paz da UNESCO.

Thereza Bordoni, pesquisadora, pedagoga e doutora em Educação. 31 anos de experi-
ências na área de Educação, com vivência no magistério e gestão, da educação básica ao ensino 
superior. Pesquisadora na área de práticas de ensino e formação do educador.

Paulo Vicente Alves, professor da Fundação Dom Cabral, doutor em Administração 
pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas  
e graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia. Criou os jogos empre-
sariais- Internacionalização e competitividade no exterior para o programa customizado INTER-
COM – APEX. Recebeu o prêmio Publicis’ Best Marketing Strategy no L’Óreal Marketing Awards 
2004, como professor orientador.



      Ficha de Inscrição 

Inscrição

No SINEP/MG (31) 3291-5844, com Sérgio               
encontromineiro@sinepe-mg.org.br

Escola sindicalizada

(de 20/12/14 até 10/02/15) - R$160,00
(de 11/02/15 até o evento) - R$200,00 

(havendo disponibilidade de vagas)
Para cada grupo de cinco inscrições, 

a sexta é cortesia.

Escola não sindicalizada - R$ 450,00  

O depósito deverá ser feito no Banco Bradesco 
 Ag. 1244-0  / Conta Corrente 0384390-4

ÔNIBUS
R$ 70,00 (ida e volta)

 Enviar e-mail com nome completo do 
passageiro, da instituição, o comprovante de 
depósito, o nº da carteira de identidade para 

encontromineiro@sinepe-mg.org.br

O depósito deverá ser feito
 no Banco Bradesco 

 Ag. 1244-0  / Conta Corrente 0384390-4

Caso não seja atingido o número mínimo de 
passageiros exigido, o SINEP/MG poderá cance-

lar a viagem, devolvendo os valores já pagos.

Hospedagem 

Diretamente com o Hotel 
(31) 3131-2600  

     - setor de eventos /Encontro Mineiro 
de Educação 2015 SINEP/MG                                                     

- eventos5@taua.com.br
A escolha dos apartamentos será feita con-
forme a ordem de reserva. Assim sendo, as 
pessoas que reservarem em primeiro lugar 
terão oportunidade de usufruir das melhores 
acomodações.

(Para o período do Encontro, são 
calculadas duas diárias)

* No valor da hospedagem estão in-
cluídos o café da manhã, o almoço e o 

jantar.

O SINEP/MG conseguiu que a categoria 
Superior/Luxo ficasse pelo mesmo valor 

da Standard, cujos preços são:

 Categoria Superior/Luxo
Single  R$  339,00 (diária)
Duplo  R$  499,00 (diária)

Cortesia para criança até 7 anos, 
no quarto dos pais. 

Crianças de 8 a 12 anos, 
no quarto dos pais: R$95,00 diária/cada

As diárias serão parceladas no cartão:
para reservas

de 01/01/15 até 31/01/15 - 3 vezes
de 01/02/15 até 28/02/15 - 2 vezes

a partir 01/03/15 até o evento - à vista 
(havendo disponibilidade de vagas)

Observação: o Tauá garante o valor da hospedagem até 
31/12/14, pois há previsão de reajuste nas tarifas

 em torno de 20% para 2015.

Nome:

Nome para crachá:        Função:

Instituição:
         
Endereço:         Cidade:

CEP:     Tel:     Cel:

e-mail:
Valor da Inscrição

Reproduza as cópias que forem necessárias

Dúvidas, informações e sugestões: encontromineiro@sinepe-mg.org.br

Nº:

DAY USE - será cobrado o valor de uma diária Single para a 
entrada no hotel nos dias do Encontro Mineiro de Educação.


