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Objetivos do grupo (2016-2018)

Objetivos originais do Grupo: (extraído do grupo de Facebook)

Macro: Organizar na USP uma estrutura que permita estudar mais a fundo 

políticas educacionais sob uma perspectiva econômica.

- Compartilhamento de notícias, eventos e estudos sobre a Educação no Brasil e no mundo.

- Reuniões temáticas periódicas dos membros do grupo para análise e debate de papers seminais 

da área de políticas educacionais.

- Produção de análises e opiniões pelo grupo sobre a conjuntura educacional brasileira.

- Organização de publicação com textos sobre Educação de autoria de alunos da FEA e de 

especialistas convidados. 

- Realização de avaliações econômicas de projetos educacionais de ONGs, em apoio a outras 

entidades da FEA.

- Organização de mini cursos para manuseio estatístico e econométrico de bases de dados 

socioeducacionais.



Objetivos do grupo (2016-2018)

Remodelagem 2017: (extraído do grupo do blog)

Macro: Organizar uma estrutura que permita estudar mais a fundo políticas 

educacionais sob uma perspectiva econômica. 

• Reuniões temáticas periódicas dos membros do grupo para análise e debate de papers seminais 

sobre educação.

• Compartilhamento de notícias, eventos e estudos sobre Educação no Brasil e no mundo. Essa 

troca de informações ocorre principalmente no grupo de discussões no Facebook.

• Produção de análises e opiniões pelo Grupo sobre a conjuntura educacional brasileira.

• Organização de minicursos para manuseio estatístico e econométrico de bases de dados 

socioeducacionais.

• Organização e apoio a eventos sobre Educação, para disseminar o conhecimento na área e 

despertar o interesse de jovens.



Objetivos do grupo (2019-...)

ECONOEDUC

Formação Rede
Impacto na 
sociedade

- Visão mais ampla sobre 

políticas educacionais

- Capacidade técnica de análise 

multidimensional

- Capacidade de debate 

interdisciplinar

- Conexões entre pessoas com 

diferentes backgrounds

- Compartilhamento de 

experiências e pesquisas

- Apoio profissional e projetos 

construídos coletivamente

- Divulgação de conhecimento 

baseado em evidências

- Produção de conteúdo para 

qualificar o debate público

- Transformação da realidade 

educacional



Objetivo do grupo (2016-2018)

Projetos do 

Econoeduc em 

2019



Projetos em andamento: Reuniões formativas

Descrição do projeto: dando sequência ao carro-chefe do Econoeduc nos últimos anos, as 

reuniões formativas presenciais seguirão com periodicidade mensal, organizadas por grupos de 

membros voluntários.

Informações sobre implementação:

- Haverá maior rotatividade nos locais dos encontros. A ideia é que sejam realizados pelo 

menos 2 encontros em escolas/espaços públicos, com participação da comunidade escolar.

- Serão 6 encontros em 2019 (vide slide 26).

- Reuniões serão sempre transmitidas ao vivo pelo Facebook, com possibilidade de 

participação de interessados à distância.



Projetos em andamento: DocProfessores
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Projetos em andamento: DocProfessores



Projetos em andamento: Licenciatura Econoeduc

Descrição do projeto: curso de curta duração (sete meses) em licenciatura para 

graduados, permitindo habilitação para dar aulas e oferecendo conhecimentos básicos 

de didática.

Objetivo: complementação formativa para membros do Econoeduc. Ideia é montar 

turmas exclusivas para membros para desenvolvimento conjunto.

Informações sobre implementação:

- Curso pago individualmente;

- 3 encontros presenciais aos sábados + 8 trabalhos em grupo

- Primeira turma: 2º sem/2019



Novos Projetos: Mentoria Econoeduc

Descrição do projeto: orientação profissional de membros mais novos por membros 

mais experientes, de acordo com áreas de interesse.

Objetivo: apoio ao desenvolvimento profissional em cooperação dentro do grupo, 

permitindo aos membros mais novos terem mais conhecimento de alternativas de 

crescimento profissional.

Reflexões:

- Metodologia ainda precisa ser definida, com base em experiências já observadas 

em entidades estudantis e organizações como Vetor Brasil.

- Possibilidade de primeira turma: 2º sem/2019



Novos Projetos: Boteco do Próximo Passo

Descrição do projeto: ambiente descontraído e aberto em que membros do grupo apresentam 

suas trajetórias e realizações recentes juntamente com perspectivas de próximos passos, com 

espaço para que o público sugira novas ideias. 

Objetivo: contribuir no desenvolvimento profissional dos membros à partir da troca de 

experiências e de perspectivas, além de fortalecimento da rede de membros.

Reflexões:

- Pode ser seguido de happy hour (quintas ou sextas-feiras).

- Periodicidade trimestral (3x em 2019)

- Apresentações dos membros com duração de 10 minutos, com 5 minutos para trocas.



Novos Projetos: Censo do grupo

Descrição do projeto: construção de pesquisa interna digital, amplamente divulgada 

dentro do grupo de Facebook, para identificar perfis, experiências, motivações, 

necessidades e interesses dos membros.

Objetivo: identificar potencialidades de ação para fortalecer a rede Econoeduc e faz o 

grupo mais útil para seus membros.

Reflexões:

- Incorporar no questionário perguntas sobre disponibilidade para oferecer oficinas e 

sobre como conheceu/entrou no grupo.



Novos Projetos: Amplitude digital

Descrição do projeto: gestão mais profissional do Econoeduc nas redes sociais, 

divulgação de iniciativas em outros grupos de Facebook e nova identidade visual.

Objetivo: expandir a capacidade de comunicação do Econoeduc nas redes sociais.

Reflexões:

- Redes sociais prioritárias: Facebook e Linkedin.

- Buscar grupos com participação de professores, estudantes de 

Pedagogia/Licenciatura e gestores educacionais.

- Manifesto em vídeo chamando para acompanhar o Econoeduc.



Novos Projetos: Inserção em Faculdades

Descrição do projeto: intensificar a presença do Econoeduc nas faculdades da USP 

e em outros centros universitários (públicos e privados), através de distribuição de 

cartazes, parcerias com entidades estudantis e organização de eventos de 

apresentação e debate.

Objetivo: ampliar alcance do Econoeduc com foco em graduandos.

Reflexões:

- Iniciar por faculdades como FEA, FEUSP, FGV e PUC.

- Estar presente em centros universitários formadores de professores.

- Impressão de cartazes incorrerá em custos.



Novos Projetos: Econoeduc_Entrevista

Descrição do projeto: entrevista mensal com duas referências sobre determinada 

temática atual, servindo como base para podcast e para duas publicações no blog.

Objetivo: produção de conteúdo original do Econoeduc, contribuindo para a formação 

dos membros e para o fortalecimento do blog.

Reflexões:

- Pelo menos uma das referências fazer parte do grupo de Facebook do Econoeduc.

- Utilizar como tema o mesmo assunto que será discutido no mês em reunião 

formativa.



Novos Projetos: Agenda de oficinas formativas

Descrição do projeto: em paralelo às reuniões formativas, o Econoeduc promoverá 

também oficinas para aprendizado prático de ferramentais que podem ser úteis para 

os membros do grupo. Oficinas serão abertas para graduandos e pós-graduandos.

Objetivo: desenvolver capacidades práticas de análise e pesquisa na área 

educacional.

Reflexões:

- Pelo menos uma oficina por semestre.

- Usar censo para identificar possibilidades de oficina.



Novos Projetos: Pesquisa de opinião com acadêmicos

Descrição do projeto: pesquisa qualitativa com de acadêmicos na área de educação, 

a partir de questionário em modelo semi-viral, para levantar posicionamentos, 

referências bibliográficas e fazer mapeamento de grupos de estudo.

Objetivo: gerar conhecimento sobre a rede acadêmica na área e identificar possíveis 

pontes para ação conjunta.

Reflexões:

- Base para a construção de Rede de Centros Universitários de Estudo Educacional.

- Parceria potencial com o EducaDados, LEPES e outras instituições.



Objetivo do grupo (2016-2018)

Reuniões 

temáticas 2019



Reuniões temáticas 2019

Mês Tema Responsáveis iniciais

MAIO
A relação entre escola e família no Brasil: 

homeschooling e Escola sem Partido

Lucas, Fernando Rufino, Joyce 

Bonfim

JUNHO
O que deve mudar no Fundeb em um contexto de 

asuteridade?
Taís Ruzzi, Caio Callegari

AGOSTO
O enfrentamento de desigualdades educacionais no 

Brasil e no mundo
Isabela Vasquez, Caio Callegari

SETEMBRO
Os papéis dos entes federativos e o debate sobre 

regime de colaboração
Victor Cardoso, Catarina Caricati

OUTUBRO Habilidades e competências no dia-a-dia escolar
Joyce Bonfim, Clara Bitencourth e 

Tomás da Nóbrega

NOVEMBRO Educação no cárcere
Jackeline Dias, Clara Bitencourth, 

Taís Ruzzi e Fernando Rufino



Objetivo do grupo (2016-2018)

Estrutura de 

gestão



Estrutura de gestão

Como aprendizado do nosso passado, vemos que os projetos que mais avançaram foram aqueles que

tiveram algumas pessoas definidas como responsáveis, com definição de entregas e prazos.

Por isso, uma possibilidade em 2019 é consolidar uma estrutura de gestão do Econoeduc, com

responsabilidades determinadas por um período de tempo. Decisões gerais continuam no escopo

da reunião semestral de planejamento.

Benefício: experiência de gestão e o título assumido. (sem remuneração)

Período de ocupação do cargo: 6 meses: Fevereiro - Julho /// Agosto - Janeiro

(Em 2019, excepcionalmente, os cargos serão ocupados de Abril a Janeiro)

Método: adesão voluntária, após ratificação nas reuniões semestrais de planejamento.

Estrutura: Direção-geral, Coordenadorias (Formação, Comunicação, Produção de Conhecimento,

Articulação de Rede) + Equipes de projetos.



Objetivo do grupo (2016-2018)
Próximos passos:

- Detalhamento de projetos 

e formação de gestão 

(em Docs aberto)

- Definição de data da 1ª 

reunião 

(enquete no Facebook)


