
IIPE UNESCO, ESCRITÓRIO PARA A AMÉRICA LATINA

O Escritório para a América Latina do IIPE UNESCO foi fundado em 1998, em Buenos Aires, para oferecer apoio técnico aos 

ministérios da educação e a outras entidades estatais que regulam os sistemas educacionais dos países da região; para 

responder à necessidade de formar pro�ssionais quali�cados em planejamento e gestão de políticas públicas; para realizar 

pesquisas sobre sistemas educacionais; e para disseminar experiências internacionais úteis para a tomada de decisões. 

Atualmente, no contexto dos compromissos assumidos pelos países latino-americanos para o cumprimento do Objetivo de

Desenvolvimento Sustentável 4 e a Agenda Educação 2030, o IIPE UNESCO oferece contribuir com com a formação de 

funcionários públicos da região para que possam "assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas" (ODS 4) em seus respectivos paises.

PARA SERVIDORES 
DA EDUCAÇÃO DA 
AMÉRICA LATINA

SOBRE O PROGRAMA REGIONAL

PÚBLICO
• O Programa Regional de Formação em Planejamento e 

Gestão de Políticas Educacionais (PRF) é um espaço de 

aprendizagem oferecido anualmente desde a fundação do 

Escritório para a América Latina do IIPE UNESCO. Até o 

momento, já participaram 564 pro�ssionais e autoridades de 

diferentes níveis de gestão educacional de vários países 

latino-americanos e também africanos de língua espanhola e 

portuguesa. 

• A extensão do programa é de 24 semanas, em modalidade 

100% virtual, organizadas em quatro cursos.

• O IIPE UNESCO concede a todos os países da América 

Latina uma bolsa de estudo integral para uma pessoa, que 

cobre todos os gastos de participação no PRF. Os países 

que desejarem podem adquirir vagas adicionais para suas 

equipes técnicas. 

• Todos os anos, o programa termina com um encontro 

presencial de aproximadamente uma semana em um dos 

países da região, que atua como an�trião. O país 

acompanha o IIPE UNESCO e apoia �nanceiramente o 

desenvolvimento do programa.

SERVIDORES que realizem atividades de geração de 

informação, análise de dados e formulação, planejamento, 

implementação e avaliação de programas, planos e políticas 

educacionais.

PROFISSIONAIS das áreas de pesquisa educacional, 

estatísticas educacionais, planejamento educacional, 

avaliação educacional, currículo e desenvolvimento 

pro�ssional docente. 

LÍDERES sociais, parlamentares ou sindicais com histórico 

reconhecido, interessados no planejamento e na gestão de 

sistemas educacionais. 



ESTRUTURA

Fornecer o conhecimento e as ferramentas 
necessárias para que os participantes possam 
contribuir para melhorar as políticas educacionais e 
garantir sistemas educacionais equitativos, inclusivos e 
de qualidade.

O Programa propõe que os participantes:

ADQUIRAM uma perspectiva global sobre o 
planejamento educacional na região em relação às 
metas do ODS 4 da Agenda 2030;

REFLITAM sobre a gestão das instituições 
educacionais do ponto de vista da macro e da 
micropolítica;

AMPLIEM seu conhecimento sobre assuntos 
prioritarios da agenda publica educativa regional;

FORTALEÇAM sua capacidade de analise de 
informações

sobre indicadores educacionais para a tomada de 
decisões;

INCORPOREM ferramentas metodológicas e 
operacionais para a formulação, gestão e avaliação de 
políticas educacionais.

O PRF se desenvolve a partir de uma série de quatro 
cursos virtuais correlativos e da elaboração de um 
Trabalho de Conclusão do Programa (TCP).

Curso 1:
Contexto geral do planejamento da educação na 
região

A partir dos compromissos assumidos com o ODS 4 
e a Agenda E-2030, apresentam-se os processos 
educacionais envolvidos no planejamento das 
políticas púbicas na América Latina. Identificam-se os 
desafios enfrentados pelos sistemas educacionais da 
região, levando em consideração principalmente o 
novo contexto imposto pela pandemia.

Duração: 5 semanas.

Virtual: realizado através do Campus Virtual do IIPE 
UNESCO.

Duración: 1 semana aproximadamente

Os representantes oficiais dos países da região 
recebem também um convite para participar de um 
encontro presencial*. O encontro acontece em um país 
diferente a cada edição e inclui conferências, 
workshops e visitas de observação territorial ao 
sistema educacional do país anfitrião.

* Devido ao atual contexto de pandemia, o encontro 

presencial foi suspendido. Espera-se retomá-lo quando a 

situação sanitária mundial permitir.

MODALIDADE

Curso 2:
Definição do objeto de planificação. Diferentes 
temáticas da política educacional.

Neste curso, são apresentadas e analisadas temáticas 
atuais que são prioridade no planejamento de políticas 
educacionais, tais como: Educação e Cuidados na 
Primeira Infância (ECPI), Educação Rural, Educação 
Secundária, Educação e Formação Técnica e 
Profissional (EFTP), Políticas Docentes e Políticas 
Digitais. Especialistas renomados de cada um desses 
campos apresentam diferentes experiências nacionais 
e regionais.

Duração: 5 semanas.

ENCONTRO PRESENCIAL



O programa tem duração de 24 semanas. A carga de 

trabalho total é de 440 horas. 

Curso 3:
Diagnóstico, análise situacional e formulação de 
políticas educacionais

O curso oferece ferramentas para o diagnóstico e a 
análise situacional, reconhecendo a importância de 
desenvolver políticas públicas informadas. Trabalha-se 
também o desenho de uma estratégia de intervenção e 
a programação das ações que farão parte da proposta 
de política educacional no TCP.

Duração: 5 semanas.

Curso 4:
Acompanhamento para a implementação e 
avaliação de planos e programas educacionais

O último curso é integrador e retoma o que foi estudado 
nos cursos anteriores. Incorporam-se conceitos e 
ferramentas operacionais para acompanhar a 
implementação e avaliação das propostas de políticas 
educacionais  trabalhadas no TCP.

Duração: 5 semanas.

METODOLOGIA DE TRABALHO

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

CUSTOS 

Durante o desenvolvimento do programa, os participantes 

analisam casos, debatem e comparam experiências de 

diferentes países. Os materiais de estudo e a bibliografia 

selecionada são complementados com palestras e 

videoconferências com atores dos sistemas educacionais, 

como ministros e secretários da educação, e também com 

líderes sindicais, funcionários de organizações internacionais, 

analistas políticos e pesquisadores. 

Os cursos são oferecidos em espanhol e português. 

Utiliza-se bibliografia em ambos idiomas. 

IDIOMAS

A taxa de matrícula é de US$ 2.000 (dólares 
estadunidenses) por participante

O custo adicional para participar do encontro presencial é 

de US$ 1.500 por pessoa, o que inclui todas as despesas 

da visita de estudo, atividades e materiais. Esse valor não 

inclui os custos de transporte do lugar de origem ao país 

anfitrião onde se realizará o encontro. 

ESCRITÓRIO PARA A AMÉRICA LATINA DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL



REQUISITOS DE ADMISSÃO 

EDIÇÃO 2021  

CERTIFICAÇÃO  

Para obter o Certi�cado de Aprovação do PRF, os 
participantes deverão ter concluir satisfatoriamente 
os quatro cursos virtuais e elaborar o Trabalho de 
Conclusão do Programa (TCP).

Prazo de inscrição:

15 de março

Início do programa:

6 de abril

Encontro presencial:

A con�rmar

Mais informações e inscrições em:
www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/formacion/
proyectos/programa-regional-de-formacao-em-
planejamento-e-gestao-de-politicas

INFORMAÇÃO DE CONTATO

• Ter um diploma universitário ou de nível superior, 
preferencialmente de um curso ou área vinculada à 
educação ou às ciências sociais; 

• Fazer parte de um dos seguintes tipos de instituição: 
ministérios da educação ou outras entidades governa-
mentais dedicadas à educação, organizações interna-
cionais, centros de investigação, ONGs, sindicatos de 
professores ou órgãos parlamentares;

•  Apresentar um aval de sua instituição por escrito;

• Apresentar documento de identidade ou passaporte 
vigente;

•  Possuir um endosso escrito de sua instituição;

•  Possuir um cargo de decisão (idealmente equivalente 
ou superior ao de direção nacional ou regional).

Os requisitos de formação acadêmica e vínculo 
profissional serão avaliados pela equipe da área de 
Formação do IIPE, conforme explica o Regulamento.

www.buenosaires.iiep.unesco.org

formacion@iiep.unesco.org

+54 11 4806 9366

Siga-nos:

www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/formacion/�proyectos/programa-regional-de-formacao-em-�planejamento-e-gestao-de-politicas

