Rede Escolas

VIII Encontro Nacional de Escolas de Governo aponta desafios para a Rede

20/07/10> Terminou na sexta-feira (16), em Brasília, o VIII Encontro Nacional da Rede de Escolas de Governo.
Realizado na sede da ENAP, o encontro teve a participação de 150 representantes de cerca de 100 instituições integrantes
da Rede.
O último dia do evento foi iniciado com um histórico da Rede de Escolas, apresentado pela presidente da ENAP,
Helena Kerr do Amaral. Em seguida os participantes, por meio de discussões em grupo, buscaram sintetizar quais são os
principais avanços e dificuldades da Rede de Escolas. Para eles, houve avanços no sentido do fortalecimento do serviço
público; da realização regular de encontros nacionais; da integração, união e diversidade dos membros; da valorização da
Rede como fonte de compartilhamento de experiência e conhecimento; e da implantação do Sistema Mapa.
Mapa
À tarde, a diretora de Comunicação e Pesquisa da ENAP, Paula Montagner, trouxe a retrospectiva do processo de
construção do Sistema Mapa, abarcando desde o período de coleta de informações, a sistematização dos dados, a
incorporação dos produtos desenvolvidos, a criação do vocabulário controlado, até a realização de oficinas com o objetivo
de capacitar os representantes das escolas. &ldquo;Para manter o sistema vivo é necessário que haja o compromisso
conjunto de inserção de informações e do envio de demandas. É importante termos a manutenção evolutiva tanto do sistema
quanto do vocabulário controlado&rdquo;, destacou Paula, que ainda informou a intenção de também introduzir
informações no sistema acerca de universidades e organizações não governamentais.
Desafios
Como última atividade, os participantes elencaram o que consideram os principais desafios para a Rede de Escolas:
consolidação da Rede; promover maior difusão da educação a distância; ampliação do número de escolas; definição do
modelo de gestão para a rede; ampliação a capacidade tecnológica da Rede, pelo estimulo à utilização da Comunidade
Virtual; consolidação da oferta de serviços do Sistema Mapa &ndash; relatórios gerenciais; mapeamento das melhores
práticas existentes no Mapa; promoção políticas e ações de inclusão; sistematização de banco de dados para
compartilhamento de pesquisas na área de capacitação, entre outros.
A presidente Helena Kerr do Amaral encerrou o evento parabenizando os participantes pelos resultados coletivos
alcançados. &ldquo;Todas as pistas que apareceram nestes dois dias nos ajudarão a continuar essa jornada&rdquo;,
concluiu.
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