
  
 
 
 

 
 
 
Webinar 
 

A resiliência dos sistemas educacionais 
e o planejamento sensível a crises na América Latina 
 
Data: quinta-feira, 29 de abril de 2021.  
Horário: 14h (GMT -3). 

 
 
Contexto 
O acesso e a permanência no sistema educacional, entre muitos outros aspectos, podem ser afetados 
em situações de crise geradas por eventos como deslocamentos forçados, fenômenos naturais, 
conflitos armados e emergências de saúde. As crises são uma problemática recorrente na América 
Latina. Por isso, o objetivo deste webinar é analisar a especificidade desta modalidade de 
planejamento e visibilizar sua importância, levando em consideração as complexidades próprias da 
região. 

 
Nesse contexto, o planejamento e a gestão educacional sensíveis a crises permitem prevenir, 
preparar-se para e/ou mitigar riscos típicos de cenários complexos que podem surgir nos diferentes 
sistemas educacionais da América Latina. O planejamento educacional sensível a crises visa 
aprofundar o conhecimento e a gestão de políticas, a fim de garantir uma educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas 
as pessoas, em linha com o ODS 4 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

 
Este encontro é organizado pela Rede de Especialistas em Política Educacional da América Latina do 
IIPE UNESCO. A RED é um espaço de encontro virtual para profissionais da América Latina envolvidos 
na concepção, implementação e análise de políticas educacionais. Este evento síncrono inaugural faz 
parte do projeto “Planejamento educacional sensível a crises”, que tem como propósito apresentar 
a problemática e instalar este debate dentro da RED, com foco nas particularidades da região. 

 
 

Temas e questões a serem abordados 
A proposta é apresentar a problemática sob a perspectiva dos especialistas a partir das seguintes 
perguntas: 

 
 

 

Com o apoio de: 



Webinar “A resiliência dos sistemas educacionais e o planejamento sensível a crises na América Latina” 

 
● Como o referencial teórico de um planejamento educacional sensível a crises pode contribuir 

para a gestão de políticas? 

● Atualmente, que processos sociais (mobilidade humana e outros) precisam ser analisados sob 
a perspectiva do planejamento sensível a crises na região? 

 
 
Formato do evento 
Na quinta-feira, 29 de abril, às 14h (GMT -3), o Escritório para a América Latina do Instituto 
Internacional de Planejamento Educacional (IIPE) da UNESCO realizará o webinar “A resiliência dos 
sistemas educacionais e o planejamento sensível a crises na América Latina". 

 
O webinar é um evento online ao vivo que contará com um painel de especialistas no assunto. É uma 
atividade gratuita e aberta ao público. 

 
 

Ficha técnica 

Dia: 29 de abril de 2021. 

Horário: 14h (GMT -3). Consulte o horário na sua cidade. 

Duração: 90 minutos. 

Idioma: espanhol e tradução simultânea em português. 

Moderação: Henry Armas, Coordenador de Cooperação Técnica do IIPE UNESCO, Escritório para a 
América Latina. 

 

Sobre o painel 

Paula Klenner: Coordenadora Associada da Seção de Educação 2030 e Mobilidade Humana. 
OREALC/UNESCO Santiago. 

Jair Torres: Consultor internacional em redução do risco de desastres e resiliência para a UNESCO. 
Assessor do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), Panamá. 

Sussana Urbano: Assessora Sênior de Educação em Emergências para a América Latina e Caribe de 
Save the Children, onde copreside o Grupo Regional de Educação, Panamá. 

Mariana Clucellas: Coordenadora de Formação a.i. do IIPE UNESCO, Escritório para a América Latina. 

 

Inscrição e acesso ao evento 
Para participar do webinar "A resiliência dos sistemas educacionais e o planejamento sensível a 
crises na América Latina", clique aqui. Se você ainda não faz parte da RED, cadastre-se aqui. 
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https://www.thetimezoneconverter.com/?t=14%3A30&tz=Buenos%20Aires
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/difusion/eventos-en-linea/resiliencia-de-los-sistemas-educativos-el-planamiento-con-sensibilidad
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/difusion/eventos-en-linea/resiliencia-dos-sistemas-educacionais
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/red
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