
Prefeitura Municipal de Sôo José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

L E I Nº. 8167/ 10 
DE 19 DE AGOSTO DE 201 O 

PUBLICADO (A) NO JORNAL 
BOLETfM DO MUNICIPIO 
N" ... 1.S.G.t.R. de ~3.P..9J.!. .~ 

Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria 
de Educação, a celebrar Termo de Cooperação com a 
Lemann Foundation, para a realização do curso "Líderes 
em Gestão Escolar", voltado aos educadores da Rede de 
Ensino Municipal, ·e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz saber 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte ·lei: 

Art. 1 º· Fica o Poder Executivo, por intermédio da 
Secretaria de Educação, autorizado a celebrar termo de cooperação com a Lemann 
Foundation, para a realização do curso "Líderes em Gestão Escolar'', voltado aos 
Educadores da Rede de Ensino Municipal. 

Art. 2º. As .condições ·de realização do termo de 
cooperação, ora autorizado, estão estabelecidas na minuta, no plano de trabalho e no 
manual de marcas, inclusos, que são partes integrantes desta lei. 

Art .. 3º. Fica o Poder Executrvo autorizado a tomar as 
providências necessárias a sua participação no termo de cooperação, limitadas apenas a 
disponibilização de recursos econômicos próprios. 

Parágrafo umco. Eventual aplicação ·de recursos 
finance.iros pelo Município para o cumprimento das obrigações por ele assumidas no 
termo de cooperação deverá ser precedida de prévia autorizaçào legislativa. 

Art. 4º. Fica o Poder Execuhvo autorizado a firmar os 
termos aditivos e de rerratificação que se fizerem necessários à consecução dos objetivos 
do termo de cooperação autorizado por esta lei, desde que sua finalidade não seja 
desvirtuada e não sejam criadas despesas para o Município não previstas previamente no 
orçamento. 

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
·revogadas as disposições em contrário. 

agosto de 201 O. 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 19 de 

c.___.....----"" -:-0 

Luiz Antônio Angelo da Silva 
Prefeito Municipal em Exercício 
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

Willi /f :Za Freitas Co~~islativo 

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e dez. 
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l~.J.-kl (À.. f tJ\Jv11~· 
Roberta Marcondes Fourniol Rebello 

Chefe da Divisão de Formalização e Atos 
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO ,JOSÉ 
DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A LEMANN 
FOUNDATION, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR, 
VOLTADO AOS EDUCADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 

Pelo instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.643.466/0001-06, com sede em São José dos 
Campos, na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal , Sr. Eduardo Pedrosa Cury, portador da cédula de identidade RG n2 

10.285.259 SSP/SP e do CPF/MF nº 049.096.708-66, devidamente autorizado pela Lei nº 
__ , de _ de de 20_, doravante denominado MUNICÍPIO e LEMANN 
FOUNDATION, fundação sem fins lucrativos, com sede em Zurique, na Suíça, no 
escritório Nobel & Hug, Rechtsanwãlte, Dufourstrasse 29, 8032 Zurich, inscrita pelo artigo 
80 do Código Civil Suíço, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por 
seu Presidente do Conselho Senhor Jorge Paulo Lemann, brasileiro, RG/IFP/RJ nº 
1.566.020, CPF/MF nº 005.392.877-68, e por sua Diretora Executiva, Senhora llona Maria 
Lustosa Becskeházy, brasileira, RG/SSP/SP nº 17.905.659, CPF/MF nº 943.045.307-63, 
doravante denominada FUNDAÇÃO LEMANN, considerando que: 

I • a FUNDAÇÃO LEMANN é entidade de dire-ito privado, sem fins lucrativos. que tem 
como objetivo principal o incentivo à instrução de crianças e jovens brasileiros carentes; 

li -a FUNDAÇÃO LEMANN é detentora dos direitos patrimoniais de autor de um curso de 
formação continuada para gestores na área de educação pública, denominado "Líderes 
em Gestão Escolar (LGE)"; 

111 -a FUNDAÇÃO LEMANN deseja implementar o curso LGE para o referido MUNICÍPIO; 
e 

IV - a FUNDAÇÃO LEMANN, com o objetivo de desenvolver um projeto de formação 
continuada de gestores na modalidade à distância, busca a parceria com o MUNICÍPIO, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos para a 
implementação do curso "Líderes em Gestão Escolar''; 

resolvem as Partes, de mútuo e comum acordo, celebrar o presente Termo de 
Cooperação que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 . O presente Termo estabelece os termos e condições mediante os quais será 
implementado para gestores da área de educação pública de São José dos Campos o 
curso "Líderes em Gestão Escolar (LGE)" (doravante denominado "Curso"), por meio do 
qual pretende-se tornar o gestor um disseminador de conhecimentos e um agente 
privilegiado na formação de equipes cooperativas nas escolas ou órgãos de gestão da 
educação pública das escolas públicas municipais de Educação Básica, de acordo com a 
proposta descrita no Plano de Trabalho, Anexo I ao presente Termo. 
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1.2. O Curso será ministrado para todos os gestores que fizerem suas inscrições para ·o 
curso. 

1.3. Para fins deste Termo, entende-se por gestor escolar o profissional de educação 
que esteja regularmente exercendo funções de apoio técnico ou pedagógico no âmbito 
das escolas ou órgãos de gestão da .educação pública das escolas públicas municipais de 
Educação Básica. 

1.4. Havendo divergência entre ·o disposto neste Termo e as disposições constantes 
dos Anexos, prevalecerá o disposto neste Termo. 

CLÁUSULA SEGUNDA- OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Sem prejuízo de outras assumidas neste instrumento, compete ao MUNICÍPIO 
cumprir todas as obrigações previstas no Plano de Trabalho, Anexo I do presente Termo, 
especificamente ao que se refere aos itens: 
11.1 -Responsabilidades do MUNICÍPIO; 
11.3.2- Coordenadores do MUN·ICÍPIO; 
11.4.- Cursista; 
111.1 - Inscrições, referentes ao envio das fichas de inscrições devidamente preenchidas; 
UJ.3 - Abandono e desistências; 
111.4 - Emissão de Certificado; 
111.5.a- Suporte tecnológico de nível 1; 
111.5.1 -Configuração suportada para Computadores Clientes. 

2.2. Sem prejuízo de outras assumidas neste instrumento, compete à FUNDAÇÃO 
LEMANN cumprir todas as obrigações previstas no Plano de Trabalho, Anexo I do 
presente Termo, especificamente nos itens: 
11.2 - Responsabilidades da FUNDAÇÃO LEMANN; 
11.3.1 -Coordenadora da FUNDAÇÃO LEMANN; 
11.3- Tutor(es) da FUNDAÇÃO LEMANN; 
111.1 - Inscrições, referentes ao cadastramento dos cursistas e fornecimento de senha 
para cada um dos usuários; 
111.2 - Disponibilização do material; 
111 .3- Abandono e desistências; 
111 .5.b ec-Suporte tecnológico de nível 2 e 3. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

3.1. A FUNDAÇÃO LEMANN não irá fornecer ou receber do MUNICÍPIO ou das escolas 
participantes do Curso qualquer tipo de recurso financeiro. 

3.2. A FUNDAÇÃO LEMANN não irá arcar com os custos de manutenção de banda larga 
nas escolas em que será implementado o "Curso", sendo de responsabilidade do 
MUNICÍPIO. 
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3.3. A FUNDAÇÃO LEMANN não irá arcar com os custos de avaliação externa de 
desempenho dos alunos das escolas participantes do "Curso". Caso o MUNICfPIO e/ou 
as escolas em que serão implementados referido curso venha a realizar avaliações, o 
resultado dessas avaliações deverá ser disponibilizado para a FUNDAÇÃO LEMANN. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente Termo terá vigência de 14 (quatorze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

4.2. O prazo de vigência do presente Termo poderá ser prorrogado mediante acordo por 
escrito entre as Partes, a ser celebrado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência 
da data prevista para o seu término. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

5.1. O presente Termo pode.rá ser rescindido por qualquer das Partes mediante 
notificação por escrito à outra Parte, sem que dessa rescisão decorra qualquer ônus ou 
multa. 

5.2. O presente Termo poderá ser rescindido por qualquer das Partes, mediante 
notificação por escrito à Parte que deu causa à rescisão, uma vez verificada a ocorrência 
de qualquer dos seguintes eventos: 

a) caso uma das Partes, tendo descumprido qualquer obrigação, não tenha sanado o 
inadimplemento em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação que, 
para tanto, lhe tenha sido feita pela outra Parte; 
b) no caso de transferência ou ce-ssão, por qualquer uma das Partes, das obrigações e 
dos direitos relativos ao presente Termo, sem consentimento prévio por escrito da outra 
Parte; 
c) caso seja decretada judicialmente a insolvência civil da FUNDAÇÃO LEMANN; ou 
d) caso o MUNICÍPIO seja extinto. 

CLÁUSULA SEXTA- DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

6.1. Todas as comunicações entre as Partes ou notificações relativas a este Termo 
deverão ser feitas por escrito, em língua portuguesa, por carta com aviso de recebimento 
ou fac-símile, e endereçadas às Partes nos endereços abaixo indicados: 

Para a Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos: 
Regina Helena Machado Scarpel 
E-mail: smedeb01 @sjc.sp.gov.br 
Rua Felício Savastano no 240, Vila Industrial 
CEP 12.220-270 - São José dos Campos-SP - Brasil 
Tel: (12) 3901-2067 Fax: (12) 3912-1664 
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Para a Fundação Lemann: 
Nc llona Becskeházy 
e-mail: diretoria @fundacaolemann.org.br 
Av. 9 de Julho, 5109 -ltaim Bibi- mezanino 
CEP 01.407-200-São Paulo- SP- Brasil 
Tel: (11 ) 8180-0326 

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS DIREITOS AUTORAIS 

7.1. Direitos relativos ao Curso 

7.1.1. A FUNDAÇÃO LEMANN declara que: 

a) detém os direitos patrimoniais de autor incrdentes sobre o Curso; e 

b) a utílização dos conteúdos fornecidos ou desenvolvidos para implantação do referido 
Curso não infringe quaisquer dispositivos legais ou contratuais, nem quaisquer direitos de 
terceiros, principalmente de direito de autor de terceiros, não havendo qualquer restrição 
que impeça suas utilizações nos termos e nas condições previstas no presente Termo, 
responsabilizando-se integral e exclusivamente por qualquer dano ou prejuízo decorrente 
perante a outra parte ou terceiros. 

7.1.2. As _partes reconhecem que são de titularidade exclusiva, respectivamente, da 
FUNDAÇAO LEMANN os direitos patrimoniais de autor relativos ao Curso, e aos 
respectivos materiais e documentações. 

7.1.3. As Partes reconhecem também que serão de propriedade exclusiva da FUNDAÇÃO 
LEMANN todos os documentos e materiais resultantes da implementação do Curso, 
respectivamente, assim como a titularidade de todos os direitos de autor, decorrentes da 
e/ou relacionados à referida implementação, e os resultados, intermediários ou finais, 
incluindo, mas, não somente, todos os estudos, projetos, avaliações e outros documentos 
que as Partes vierem a produzir em virtude deste Termo. 

7.1.4. Fica assegurado à FUNDAÇÃO LEMANN o direito de obter a proteção legal que 
couber por força de lei nacional ou estrangeira relativamente aos direitos patrimoniais de 
autor referentes ao Curso, respectivamente, bem como de exercer os direitos 
correspondentes, obrigando-se cada Parte a firmar e a fazer com que seus empregados, 
contratados e/ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade firmem todos os 
documentos necessários para refletir as titularidades de direitos relativas ao Curso. 

7.1.5. O MUNICÍPIO não poderá efetuar qualquer alteração nos conteúdos do Curso, 
incluindo-se, mas, não se limitando a animações, músicas, sons, imagens e filmes, sem a 
prévia e expressa autorização da FUNDAÇÃO LEMANN, ficando igualmente vedada 
qualquer forma de utilização dos referidos cursos, de seus elementos, materiais e 
documentações, não previstas expressamente no presente Termo. 
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7.1.6. Fica vedado ao MUNICÍPIO disponibilizar, ceder e transferir a terceiros. a qualquer 
título e a qualquer tempo, o Curso, bem como os elementos, materiais e documentos que 
os integram. 

CLÁUSULA OITAVA- DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E DAS MARCAS DOS 
PATROCINADORES E APOIADORES 

·8.1. Qualquer tipo de divulgação, incluindo, mas, não se limitando a material 
promocional. "press releases" e entrevistas relativamente ao objeto do presente Termo 
deverá ser previamente aprovada, em conjunto, pelas Partes. 

8.2. O material e as informações relacionados à divulgação deverão ser encaminhados 
pela Parte que desejar promover a divulgação para as outras Partes, para que estas se 
manifestem quanto à sua aceitação. Caso não haja manifestação no prazo de 1 O (dez) 
-dias úteis, contados do recebimento do pedido de aprovação, este considerar-se-á 
aprovado. 

8.3. As declarações e prestações de informações à imprensa ou outras instituições 
congêneres, bem como toda e qualquer divulgação das atividades relacionadas ao objeto 
do presente Termo, deverão mencionar que a implantação do Curso é fruto do esforço 
conjunto das seguintes empresas: 

a) FUNDAÇÃO LEMANN; e 
b) MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de São José dos 
Campos. 

8.4. Qualquer uso das marcas das Partes, patrocinadores e apoiadores dependerá de 
prévia autorização escrita do respectivo titular, observado o disposto no Manual de 
Marcas, que integra o presente Termo para todos os efeitos legais na forma do Anexo 11. 

CLÁUSULA NONA- DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

9.1. As Partes comprometem-se, mutuamente, a zelar pela manutenção do sigilo de 
todos os segredos comerciais, conhecimentos técnicos e outras informações que venham 
a tomar conhecimento umas das outras, incluindo o conteúdo deste Termo, não podendo 
usar e nem divulgar qualquer dessas informações confidenciais, a não ser quando 
expressamente autorizadas, por escrito, para tanto por seu titular. Nesse sentido, cada 
uma das Partes deverá, e para isso exercerá todos os seus poderes, para fazer com que 
seus empregados, contratados e/ou quaisquer pessoas sob sua responsabilidade, direta 
ou indireta. cumpram integralmente o disposto nesta cláusula. 

9.2. As Partes concordam que constituirão exceções à obrigação de confidencialidade de 
que trata esta Cláusula, nas hipóteses em que: 
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a) a informação torne-se disponível ao público em geral por meio que não resulte de sua 
divulgação em desacordo com o ora ajustado; ou 

b) a revelação seja exigida por autoridade governamental ou judicial competente, sob 
pena de ser caracterizada desobediência ou outra penalidade. Nestas hipóteses, o 
material a ser revelado deverá ser objeto de toda a proteção governamental ou judicial 
aplicável, devendo a Parte que estiver obrigada a revelar tais informações, notificar 
previamente a outra Parte, por escrito, sobre a ocorrência da revelação; ou 

c) a revelação seja expressamente autorizada, por escrito, pela outra Parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 0.1. O presente Termo, incluindo todos os Anexos, que dele constituem parte 
integrante, constitui o acordo integral entre as Partes, prevalecendo sobre qualquer outro 
acordo, verbal ou escrito. 

10.2. Se qualquer cláusula deste Termo for considerada legalmente inválida ou ineficaz, 
a validade das demais cláusulas do Termo como um todo não será afetada. As Partes 
substituirão as cláusulas sem efeito por cláusulas legalmente eficazes, que correspondam 
o melhor possível ao sentido das cláusulas consideradas sem efeito, e ao propósito deste 
Termo. 

1 0.3. A omissão ou tolerância das Partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e 
condições deste Termo não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os seus direitos, 
que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

1 0.4. Nenhum vínculo empregatício ou contratual de outra natureza é estabelecido em 
razão deste Termo, entre os sócios, empregados, prepostos e/ou contratados de uma das 
Partes e a outra Parte, sendo cada uma delas inteiramente responsável pelo cumprimento 
de todas as obrigações relativas aos seus respectivos empregados e contratados, bem 
como pela obrigação de responder por quaisquer ônus e encargos financeiros, tributários, 
trabalhistas, previdenciários e quaisquer outros decorrentes dos respectivos vínculos 
empregatícios e contratuais. 

1 0.5. O presente Termo obriga as Partes e seus sucessores, a qualquer título. 

1 0.6. Qualquer alteração ao presente Termo somente será válida mediante celebração 
de Termo Aditivo pelas Partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO FORO 

11 .1. Os partícipes elegem o foro da Comarca de São José dos Campos como 
competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste convênio, com prejuízo de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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11 .2. Em caso de litígio, os partícipes se comprometem a, antes de recorrer às vias 
judiciais, tentar superá-lo por via conciliatória. 

E por estarem de acordo, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo. 

São Paulo, de de 2010. 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
EDUARDO CURY 
Prefeito Muncipal 

LEMANN FOUNDATION 
Jorge Paulo Lemann 
Presidente do Conselho 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 

LEMANN FOUNDATION 
llona Maria Lustosa Becskeházy 
Diretora Executiva 

Nome: 
CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS 

ANEXO 1 AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A LEMANN FOUNDATION, E 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 

PLANO D.E TRABALHO 

LÍDERES 
EMGESTAO 
ESCOLAR 

Projeto de Formação Continuada 

LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR 

On-line 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

TÍTULO DO CURSO: LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR- On-line 

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 

FUNDAÇÃO LEMANN; 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 

LOCAL DE REAUZAÇÃO 

- Ambiente Interativo On-line com momentos presenciais em local a ser definido entre os 
órgãos envolvidos. 

PERÍODO DE DURAÇÃO 

- 14 Meses (incluindo as fases de planejamento, adesão dos cursistas, execução do curso e 
formatura). 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CURSO 

- 11 meses, do início à conclusão. 

NATUREZA DO CURSO 

- Aperfeiçoamento. 

ABR-'\NGÊN CIA 

- Secretaria Municipal de Educação e Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos. 

PÚBLICO ALVO 

- Educadores com experiência em docência acumulada com funções de apoio técnico ou 
pedagógico no âmbito das escolas ou órgãos de gestão da educação publica. 

MODALIDADE DE ENSINO 

- Ensino na modalidade de Educação à Distância. em ambiente virtual, pontuado por 6 
encontros presenciais (1 abertura, 4 encontros presenciais e 1 formatura). 

APRESENTAÇÃO 

Esta proposta apresenta o curso de Líderes em Gestão Escolar (LGE), da Fundação Lemann. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

É um curso de Formação Continuada em serviço, organizado na modalidade de educação à 
distância, interativo e ministrado principalmente em ambiente eletrônjco de aprendizagem 
on-line com sessões presenciais intercaladas. O curso tem por objetivo a reflexão e a 
discussão de questões da educação pública e cujas atividades autoinstrucionais são 
complementadas pelo suporte técnico-pedagógico de tutores especializados. 

l-PROGRAMA 

1. .TUSTIFICATIVA 

Em busca de um ensino de qualidade que favoreça a eficácia dos Sistemas de Ensino a 
Fundação Lemann oferece o curso Líderes em Gestão Escolar (LGE) atendendo à Política 
de Formação Continuada, através de um sistema de educação à distância, organizado em 5 
(cinco) módulos com duração de l 1 (onze) meses. O curso é interativo, ministrado em 
ambiente eletrônico de aprendizagem on-line, visando a reflexão e a discussão de questões 
da educação pública consideradas fundamentais para o sucesso escolar. Para tanto, oferece 
subsídios teóricos e práticos que possibilitam melhorar a gestão do processo pedagógico 
escolar, por meio de atitudes e decisões mais adequadas nas relações entre gestores e 
participantes do processo. 

O Programa possui uma caracterí.stica interdisciplinar, envolvendo as dimensões da 
competência do gestor educacional: dimensão pedagógica e _administrativa, valorizando os 
conhecimentos e a prática da equipe da gestão, apoiada na concepção da gestão democrática 
comprometida com o sucesso escolar do aluno. 

O curso oferece um suporte efetivo, para o fortalecimento do trabalho cooperativo e visa 
estimular a articulação de mudanças como componente orgânico da vida escolar, bem como 
o estabelecimento de acordos entre os diferentes atores do processo educacional, aplicando 
uma metodologia interativa para orientar e oferecer instrumentos para implementar a gestão 
cooperativa. 

A metodologia do curso propõe uma interação constante do cursista com seus pares, e 
fortalece o grupo através de intensa troca de experiências em momentos virtuais (debates) e 
presenciais (encontros). Há o permanente incentivo para a realização de trabalhos que 
garantam a aplicabilidade do que é refletido e discutido na realidade local do cursista, seja 
escola, seja unidade da gestão da educação. Esses trabalhos, que podem ser de cunho 
individual ou coletivo, sempre buscam aperfeiçoar o pensar e a ação em equipe, o 
envolvimento de todos os que, em uma parcela maior ou menor, são responsáveis pelo 
sucesso dos alunos. 

Cada grupo de Cursistas realiza o curso coordenado por um Tutor. A relação diária entre 
Tutor e Cursista se dá através de um ambiente informatizado de estudos que contêm, além 
do conteúdo de cada módulo, organizado em unidades, os espaços destinados a debates 
(fóruns), midiateca, entrega de trabalhos e webmail. Além dessa relação diária, o 
desenvolvimento do curso também prevê encontros presenciais entre Tutor e Cursistas, que 
garantem o fortalecimento de todo o processo, além de favorecer a fonnação de redes de 
comunicação e parceria entre os próprios cursistas. 
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2. OBJETIVO 

Formar em exercício e à distância (On-line) os educadores com experiência em docência e 
funções de apoio técnico ou pedagógico no âmbito das escolas ou órgãos de gestão da 
educação pública das escolas públicas municipais de Educação Básica. 

3. PÚBLICO ALVO 

De acordo com o público alvo a ser atendido, estima-se um total de 80 participantes, sendo 
estes 70 diretores/coordenadores de Unidades Escolares da Rede de Ensino Municipal de 
São José dos Campos e 1 O participantes dos órgãos de gestão da Secretaria Municipal de 
Educação. 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

- Por adesão, mediante o preenchimento das informações do formulário da "Ficha de 
Inscrição", item V.l deste documento; 

- É condição que o inscrito seja efetivo e esteja no exercício do cargo/função e condições 
que seguem: assessoria/assistência técnica e supervisão escolar, em órgão gestor da 
educação pública e, no âmbito escolar, coordenação pedagógica/supervisão, orientação 
educacional e direção escolar e que possuam ou que tenham acesso a equipamento de 
informática e conexão banda larga, de acordo com item lll .S. l. 

5. CURRÍCULO 

A proposta curricular do curso de Líderes em Gestão Escolar se apresenta resumidamente 
no quadro. 

QUADRO 1- PROPOSTA CURRICULAR CURSO LGE 

Módulos Temática. Unidades 

Preparatório Imersão ao ambiente Introdução ao curso e integração dos participantes; 
virtual. Exploração do uso da ferramenta. 

01 Um novo olhar sobre 1. Educação Básica: finalidades e objetivos; 
os fins e objetivos da 2. Autonomia e projeto pedagógico; 
escola. 3. Democracia e diversidade na escola. 

02 Referenciais 1. A importância do Currículo; 
curriculares da 2. Princípios e fundamentos do Currículo para o Brasíl 
Educação Básica para de hoje. 
o Século XXI. 

03 A construção do 1. A Educação Infantil ; 
Currículo a partir da 2. O Ensino Fundamental de 9 anos; 
escola. 3. O Ensino Médio. 
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04 Avaliação e ação: 1. A contribuição dos Indicadores; 
caminho para a 2. A construção coletiva e o diagnóstico da escola; 
melhoria de resultados. 3. 'Plano: a partir do diagnóstico, estratégias de 

intervenção. 
05 Como assegurar a I. Indicadores de sustentabilidade na educação; 

sustentabilidade da 2. o desafio da sustentabil idade das políticas 
gestão competente dos educacionais e das propostas pedagógicas de melhoria 
Alunos. da escola pública. 

6. METODOLOGIA 

O curso Líderes em Gestão Escolar (LGE) contará com tutores especializados e 
contratados pela Fundação Lemann que darão suporte -técnico-pedagógico a situações de 
aprendizagem autoinstrucionais, por intennédio de atividades individuais e coletivas, fóruns 
de discussões e de um sistema de acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

O curso compreende os 5 (cinco) módulos desenvolvidos no período de 1 1 (onze) meses, 
ministrados por meio de ferramenta própria, disponibilizada peJa Fundação Lemann. Além 
disso, o Curso será pontuado por 6 encontros presenciais (I evento de abertura, 4 encontros 
presenciais e l formatura). A qualidade deste curso está alicerçada em cinco pilares: 

1. Desempenho da tutoria~ 

2. Uso das fe1Tamentas de ensino à distância~ 

3. Conteúdos dos módulos; 

4. Empenho dos cursistas para o envolvimento de suas equipes e sua participação no 
ambiente virtual; 

5. lnfraestrutura tecnológica adequada, de acordo com o item III.5 deste documento. 

7. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DA APRENDIZAGEM E DO PROGRAMA 

No curso Líderes em Gestão Esc.olar (LGE), o cursista é o sujeito de sua aprendizagem e é 
privilegiada a aprendizagem relacionada à capacidade de aplicação dos conceitos e 
estratégias propostos à sua prática profissional. 

A avaliação da aprendizagem do cursista será realizada pelos tutores da Fundação Lemann e 
deverá observar: 

- Domínio dos objetivos específicos estabelecidos em cada módulo, uma vez que 
correspondem às competências profissionais do gestor; 

- Identificação de suas dificuldades e diálogo permanente com seu tutor no sentido de 
reorganizar ou aperfeiçoar seu programa de estudo; 

Estimulo à capacidade de autoav.aliação e avaliação coleti va si.stemática; 
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- Obtenção de, pelo menos, 75% de participação e 75% de aproveitamento em todas as 
ações propostas, no período em que o -curso estiver sendo desenvolvido, inclusive nos 
encontros presenciais. 

- A participação e o aproveitamento dos cursistas serão avaliados nos seguintes aspectos: 

1. Percurso - a avaliação do percurso considera a regularidade com que o cursista reaJiza a 
leitura do curso. 

2. Atividades Individuais e com sua Equipe - a avaliação das atividades considera o 
cumprimento dos prazos de entrega e a qualidade da atividade realizada. 

3. Fóruns Gerais- esta avaliação considera a regularidade e a quantidade de mensagens 
postadas pelo cursista nos fóruns gerais de cada módulo do curso, bem como a qualidade 
dessas mensagens. 

4. Encontros Presenciais - neste critério, a avaliação contempla: presença, pontualidade, 
permanência, participação e qualidade da participação do cursista nos encontros presenciais. 

5. Autoavaliação - é realizada pelo cursista e observa roteiro orientador a cada Módulo 
realizado. 

6. Midiateca - este ambiente é considerado pelos acessos e downloads que o cursista 
realizar de seus textos. 

A avaliação dos aspectos 1 ao 5 será expressa em conceitos e/ou pontos conforme segue 
abaixo. O aspecto 6 será avaliado pelos acessos e downloads que o cursista realizar de seus 
textos. 

a) Excelente - 5 pontos 

b) Bom - 4 pontos 

c) Regular - 2 pontos 

d) Insuficiente - 1 ponto 

D- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A implementação do curso de formação continuada Líderes em Gestão Escolar (LGE), 
on-line, prevê uma estrutura organizacional em duas instâncias: 

A instância normativa (Secretaria) e a executora (Fundação Lemann), que ·deverão funcionar 
de fonna integrada com funções e responsabilidades específicas. 

1. RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA: 

A instância nonnativa do curso de Líderes em Gestão Escolar (LGE) é a Secretaria 
Municipal de Educação de São José dos Campos. Esta é Tesponsável pela elabor:ação do 
Projeto técnico e financeiro e também pela articulação política e institucional do Programa 
no Município, para tanto, a Secretaria deverá: · 
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• Firmar termo de cooperação e manter-se articulada com a Fundação Lemann durante 
todo o decorrer do Curso; 

• Disponibilizar os resultados do(s) Sistema(s) de Avaliação Externa e Intem.a do 
Município, que servirão como base para diagnóstico inicial do Curso e na avaliação fmal do 
Curso; 

• Divulgar para o público indicado a iniciativa do Curso e, para aqueles interessados, 
disponibilizar a ficha de inscrição (item V.l deste documento) que deverá ser devidamente 
preenchida e entregue para a Fundação Lemann no prazo pré-estabelecido; 

• Comprometer-se a não remover unilateralmente os cursistas de suas funções durante a 
vigência deste curso, exceto por motivo de força maior insuperável e grave; 

• Promover juntamente com a Fundação Lemann 6 (seis) eventos presenciais do Curso no 
âmbito do Municipio; 

• Garantir e assegurar a participação dos cursistas nos 6 (sei-s) encontros presenciais 
(abertura, fomJatura e 4 encontros ao longo do ano); 

• Garantir disponibilidade de computadores, impressoras e acesso à banda larga para os 
cursistas, obedecendo aos requisitos mínimos de configuração das máquinas (vide item 
ill.5.1 deste documento). Com relação à performance das máquinas, caso a velocidade de 
conexão seja diferente da necessária e citada nesta proposta, estarão sujeitas à velocidade 
mínima de conexão de 64 kbps que, mesmo lentamente, possibilitará o acesso; 

o Obs. Fica, contudo, consignado que caso a conexão seja a mínima ou mais lenta ainda, 
isso causará uma má experiência para os usuários e poderá desmotivá-los a completar o 
Curso. 

• Informar à Fundação Lemann sobre problemas detectados na ferramenta e durante a 
execução do Curso, para que sejam determinados ajustes imediatos, a partir dos resultados 
dos dados de monitoramento e avaliação; 

• Disponibilizar, semanalmente, uma hora em serviço para o cursista destinar ao estudo; 

• Certificar o curso conforme critérios estabelecidos entre a Fundação Lemann e a 
Secretaria Municipal de Educação, no item 1II.4, desse projeto; 

• Treinar, antes do inicio do curso, em informática básica, todos os cursistas inscritos, de 
modo a garantir uma melhor utilização do ambiente virtual de aprendizado e 
desenvolvimento do curso. Fornecer noções básicas em editor de texto, navegador na 
Internet, envio de mensagens eletrônicas, participação em fóruns e salas de bate-papo 
virtuais; 

• Informar à .Fundação Lemann possível desistência de algum cursista para efeitos de 
cancelamento de sua matrícula no curso (de acordo com o item f11.3 deste documento); 

• Disponibilizar pelo menos 1 (um) funcionário para que seja corresponsável pela gestão 
local do projeto e apoio à realização dos encontros presenciais; 

• Arcar com eventuais custos envolvidos para a realização dos encontros constantes no 
item 11.5 -Quadro UI - Plano de Trabalho- Matriz de Responsabilidades; 
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• Disponibilizar, do seu quadro de servidores, 1 (um) Técnico de Infonnática para fornecer 
suporte técnico aos cursistas, confonne descrito no item III.5 deste documento, e manter 
sempre atualizado o seu cadastro e canais de comunicação; 

• Arcar com os custos envolvidos para a realização dos encontros que contam com a sua 
participação confonne item II.5 - Quadro ill - Plano de Trabalho - Matriz de 
Responsabilidades, referentes a equipamentos de "data show" e espaço físico para 
realização dos encontros; 

• Montar os encontros presenciais e treinamentos, apoiados pela Secretaria; 

• Treinar, antes do inicio do curso, os diretores municipais em infonnática básica de modo 
a garantir uma melhor utilização do ambiente virtual de aprendizado e desenvolvimento do 
curso. Fornecer noções básicas em editor de texto, navegador na Internet, envio de 
mensagens eletrônicas, participação em fóruns e salas de bate-papo virtuais. 

2. RESPONSABILIDADES DA FUNDAÇÃO LEMANN: 

• Firmar termo de parceria com o Município de São José dos Campos, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Educação; 

• Promover, com a Secretaria, os encontros presenciais para discussão de cada módulo do 
curso no âmbito do Município; 

• Realizar o treinamento para os Técnicos de.Nível I da Secretaria Municipal de Educação 
na ferramenta de ensino à distância para que este esteja apto a auxiliar os gestores 
localmente; 

• Fornecer acesso à ferramenta através da qual os cursistas realizarão o curso e assegurar 
seu pleno funcionamento; 

• Manter os servidores do ambiente virtual de aprendizado em perfeito estado de 
utilização; 

• Promover os ajustes técnicos e pedagógicos necessários, previamente defmidos nas 
negociações feitas antes da implantação e execução do curso; 

• Contratar empresa profissional especializada na área de informática para assumir as 
responsabilidades de Técnico de Nível li, com o objetivo de dar suporte técnico remoto aos 
técnicos da Secretaria, tutores e até aos cursistas; 

• Cadastrar os usuários, efetuar as matrículas e enviar as infonnações de acesso ao 
ambiente do curso para os cursistas; 

• Garantir o processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação do curso; 

• Disponibilizar tutores, com carga de 20 (vinte) horas semanais para apoio e orientação 
aos cursistas, acompanhamento nos encontros presenciais e monitoramento geral do curso; 

• Disponibilizar 1 (um) Supervisor Pedagógico, com 20 (vinte) horas mensais, para 
acompanhamento e monitoramento à distância e nos encontros presenciais; 

• Arcar com os custos referentes à hospedagem e alimentação dos tutores e supervisores. 
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3. TUTORIA E EQULPE DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 

A Fundação Lemann disponibilizará l (um) supervisor e 2 (dois) tutores para efetuar o 
trabalho de desenvolvimento, planejamento, monitoramento e avaliação do Curso LGE. 

Sendo este Curso na modalidade à distância, o papel do tutor é de extrema importância no 
processo de ensino/aprendizagem. O planejamento deve levar em conta a inexperiência dos 
cursístas em usar o ambiente virtual e ao mesmo tempo valorizar as experiências que os 
mesmos possuam em outTas áreas do saber. 

3.1. Supervisão da Fundaçio Lemann: 

A supervisão do Curso será realizada por uma consultora contratada pela Fundação Lemann 
que deverá atender ao perfil e cumprir as responsabilidades descritas a seguir: 

3.1.1. Perfil da Supervisara: 

- Ter graduação e pós-graduação na .área do magistério; 

- Ter experiência em gestão educacional; 

- Ter disponibilidade de tempo para acompanhar o curso; 

- Ter competência necessária ao trabalho em grupo, com bom relacionamento, facilidade 
de comm1icação e liderança; 

- Conhecer a Política Educacional do Município.; 

- Conhecer a metodologia da Educação à Distância; 

- Ter conhecimentos avançados de informática. 

3.1.2. Responsabilidade da Supervisara: 

- Realizar a formação e orientação dos tutores; 

- Acompanhar o trabalho dos tutores via on-line e presencial; 

- Preparar as pautas dos encontros presenciais com os tutores; 

Elaborar relatórios gerenciais de indicadores do projeto (com o seguinte conteúdo 
mínimo: quantidade de acessos, entrega de atividades, qualidade das atividades 
entregues, participação nos fóruns e qualidade de participação nos fóruns); 

- Realizar contato com a Secretaria de Educação; 

- Participar de reuniões referentes ao projeto; 

- Participar de alguns encontros presenciais nos pólos. 

3.2. Coordenador(a) da Secretaria: 

A coordenação do curso será realizada por uma pessoa designada pela Secretaria que deverá 
atender ao perfil e cumprir as responsabilidades descritas a seguir: 

3.2.1. Perfil do(a) Coordenador(a) da Secretaria: 

- Ter graduação e pós-graduação na área do magistério; 

- Ter experiência em gestão educacional; 
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- Ter disponibilidade de tempo para acompanhar o curso; 

- Ter competência necessária ao trabalho em grupo, com bom relacionamento, facilidade 
de comunicação e l iderança; 

- Conhecer a Política Educacional do Município; 

- Conhecer a metodologia da Educação à Distância; 

- Ter conhecimento na área de informática. 

3.2.2. Responsabilidade do(a) Coordenador(a) da Secretaria: 

- Cuidar da formalização da proposta do Curso, em conjunto com a Fundação Lemann, 
com respectivo termo de compromisso entre as partes; 

- Divulgar o Curso aos cursistas orientando sobre sua estrutura e funcionamento, com 
apoio e aprovação da Fundação Lemann; 

- Indicar os cursistas que participarão do Curso, cuidando do recebimento e envio das 
respectivas inscrições à Fundação Lemann; 

- Acompanhar e avaliar on-line o curso no âmbito municipal; 

- Coordenar e organizar a infraestrutura para os encontros presenciais; 

- Indicar o(s) técnico(s) de suporte tecnológico nível I. 

3.3. Tutor da Fundação Lemann 

A tutoria da Fundação Lemann será realizada por 2 tutores contratados pela mesma e que 
deverão atender ao perfil e cumprir as responsabilidades descritas a seguir: 

3.3.1. Perfil dos Tutores da Fundação Lemann: 

- Ter nível superior na área de Educação; 

- Ter experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos de docência; 

- Ter habilidades avançadas em tecnologias de comunicação e informação; 

- Ter pleno conhecimento do site, menus e links disponiveis na ferramenta; 

- Ter capacidade de planejamento e organização de atividades educacionais em ambiente 
virtual; 

- Demonstrar habilidade para exercer funções de facilitador da aprendizagem, motivador, 
orientador e avaliador dos cursistas; 

- Possuir conhecimentos básicos da Política Educacional do Estado, do Ensino à Distância 
e de Informática; 

- Possuir disponibilidade de tempo para o programa de, no mínimo, 20 (vinte) horas 
semanais para cumprir todas as funções da tutoria, bem como atender aos cursistas no 
ambiente web; 

- Demonstrar competências necessárias para trabalhar em grupo e em ambiente virtual, 
com bom relacionamento interpessoal, facilidade de comunicação e explanação, 
liderança e desenvolvimento de trabalho em grupo. 
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3.3.2. Responsabilidades dos Tutores da Fundação Lemann: 

- Atendimento aos cursistas em tempo real através da ferramenta on-line do curso; 

- Acompanhamento dos fóruns on-line com intervenções que busquem dinamizar a troca 
de experiências e o melhor aproveitamento dos conteúdos em discussão; 

- Avaliação das atividades coletivas, participações nos Fóruns e nos demais ambientes da 
ferramenta, realizadas pelos gestores ao longo de todo o curso, atribuindo-lhes -conceitos 
segundo critérios previamente defirúdos; 

- Compilação e divulgação dos resultados de avaliação dos cursistas, em especial através 
de: 

• relatórios de acesso à ferramenta (logons) e percurso (leitura); 

• relatórios sobre cursistas críticos (sem logon e leitura há mais de 15 (quinze) dias); 

• elaboração de relatórios por tipo de participação do cursista no curso (encontros 
presenciais e on-line); 

- Contato permanente com os cursistas sob sua responsabilidade para fins de estimulação e 
orientação: 

- Participação nos eventos presenciais: evento de abertura, encontros presenciais e evento 
de fonnatura; 

- O tutor deve primar: 

• Por uma matriz humanizante, que busque a participação dos cursistas nos ambientes do 
Curso e a harmonia entre todos no Curso; 

• Pe.lo respeito às comunicações enviadas pela comurúdade escol ar virtual, acusando o 
recebimento de todos os e-mails e retomando aos cursistas no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas; 

• Pela empatia com os cursistas, tendo o cuidado de não apenas estimulá-los, mas também 
questioná-los para a ampliação do conhecimento; 

• Pelo compromisso com a equidade, respeitando as diferenças; 

• Pelo domínio de uma matriz de conhecimento sobre a qualidade da educação; 

• Pelo conhecimento das especificidades da região de origem dos cursistas usando da sua 
liberdade docente para trabalhar os módulos, questões ou temas; 

• Pelo aprofundamento de temas, buscando e incentivando leituras complementares através 
da indicação de textos que possam enriquecer e c-omplementar o -curso; 

• Pelo trabalho participativo com o grupo, coordenação e demais tutores. 

4. CURSISTA 

Sendo este Curso na modalidade à distância, o cursista deverá ser o sujeito da sua 
aprendizagem. Assim sendo, é importante que organize o seu tempo, estabelecendo um 
cronograma de estudo e atividades, que deve ser cumprido com disciplina. 
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4.1. Perfil do Cursista: 

- Ser servidor efetivo da Educação Pública Municipal; 

- Ter formação na área da Educação; 

- Ter experiência docente e estar .atuando na Gestão Educacional, em funções próprias de 
assistência/assessoria técnica, supemsao, coordenação pedagógica, orientação 
educacional ou direção escolar, no âmbito da Educação Básica; 

- Ter conhecimento básico em informática; 

- Ter acesso a computadores com os requisitos desejáveis, conforme item III.5.1 deste 
documento; 

- Ter disponibilidade de tempo necessário para cumprimento da carga horária, 360 horas, 
ao longo dos 11 meses, exigida no Curso. 

4.2. Participação do(s) Corsista(s): 

- Leituras reflexivas dos módulos e literatura básica; 

- Participação no portal através da ex.ploração dos ambientes da ferramenta; 

- Participação nas discussões dos Fóruns Gerais; 

- Realização das atividades individuais e coletivas dos módulos; 

- Cumprimento dos prazos estabelecidos em cronograma; 

- Presença e participação nos encontros presenciais; 

- Troca de experiências entre demais cursistas; 

- Aprendizagem colaborativa. 

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

QUADROlll-PLANODETRABALHO 

Número Ação Participantes Executor Quando 

01 Divulgação do Servidores Fundação 
Curso Lemann e 

Secretaria 
02 Abertura da Corpo técnico da Secretaria Secretaria 

Inscrição para 
os cursistas 

03 Treinamento de Cursista do LGE + técnico Secretaria 
Cursista suporte 

04 Inicio do Curso Cursistas + equipe da Fundação 
- Abertura Secretar.ia + eqmpe Lernann e 

Fundação Lemann Secretaria 
05 1 () Encontro Cursistas + equtpe da Fundação 
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Presencial Secretaria + equipe Lemann e 
Fundação Lemann Secretaria 

06 20 Encontro Cursistas + equ1pe da Fundação 
Presencial Secretaria + equ1pe Lemann e 

Fundação Lemann Secretaria 
07 30 Encontro Cursistas + equ1pe da Fundação 

Presencial Secretaria + equipe Lemann e 
Fundação Lemann Secretaria 

08 40 Encontro Cursistas + equipe da Fundação 
Presencial Secretaria + eqmpe Lemann e 

Fundação Lemann Secretaria 
- 09 Fechamento do Cursistas + equipe da Fundação 

Curso na Secretaria + equipe Lemann e 
ferramenta on- Fundação Lemann Secretaria 
Jine 

10 Evento de Cursistas + eqmpe da Fundação 
fonna.tura do Secretaria + equipe Lemann, e 
Curso Fundação Lemann Secretaria 

1. INSCRIÇÕES: 

A Fundação Lemann é responsável pelo cadastramento dos usuários na ferramenta do curso, 
criando as turmas e efetivando as matriculas. Para isso, a Secretaria deverá .preencher a ficha 
de inscrição para o curso LGE (item V.l deste documento) com os dados corretos dos 
cursistas e enviá-la para a Fundação Lemann. 

No momento da inscrição, deverão ser assinados e entregues pelos cursistas: 

- "Ficha de Inscrição", (item V.l deste documento) contendo todas as informações 
solicitadas; 

- "Termo de Compromisso", referente às condições para participar do curso (item V.2 
deste documento); 

- 'Termo de Autorização de Uso de Imagem do Cursista'', referente ao uso de fotos que 
forem tiradas no decorrer do Curso e que poderão ser utilizadas em materiais de 
divulgação do projeto (item Y.3 deste documento). 

2. DTSPONIBJLIZA ÇÃO DO MATERIAL 

O acesso ao ambiente virtual de aprendizagem será feito pela Internet através do endereço: 
www.lideresemgeslaoescolar.org.br 

Todo o material do curso será disponibilizado ao cursista através do ambiente virtual de 
aprendizagem, inclusive Midiateca com textos, informações e links de apoio aos estudos 
propostos em cada Módulo. A senha de cada usuário será gerada automaticamente pelo 
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próprio sistema e de uso pessoal de cada aluno. 

No decorrer do curso, poderão ser disponibilizados, através da Midiateca Complementar, 
novos textos relacionados aos conteúdos, de acordo com os módulos em estudo. 

A publicação desses textos complementares ficará disponível para todos os cursistas do 
curso, independente da turma. 

3. ABANDONO E DESISTÊNCIA 

Desistência e Cancelamento de Matrícula 

Será considerada desistência do Curso a manifestação de afastamento definitivo, expresso 
oficialmente por parte do cursista, devendo este se responsabilizar e ressarcir à Secretaria 
eventuais despesas realizadas, a critério desta. 

Os cancelamentos de matrículas serão efetuados automaticamente pela Fundação Lemann, 
bastando que o cursista formalize por escrito o seu pedid0 de desligamento ao seu ·tutor e à 
Secretaria. 

Abandono 

Será considerado critico e em processo de abandono do curso, o cursista que deixar de 
interagir por 15 dias com o( a) tutor( a) e/ou o Curso no período de estudo de um módulo. 

Estes casos deverão ser informados imediatamente pelo tutor a todos os envolvidos na 
coordenação do Curso (Secretaria e Fundação Lemann) para as providências cabíveis. 

4. EMISSÃ O DE CERTIFI CADO 

Os Certificados do Curso Líderes em Gestão Escolar - LGE serão de responsabilidade da 
Secretaria e serão emitidos para os cursistas que obtiverem 75% de participação em todas os 
ambientes do Curso e 75% de aproveitamento no cumprimento de todas as atividades 
propostas pelo Curso e conforme a exigência da legislação. 

5. COORDENAÇÃO TECNOLÓGICA E S UPORTE TÉCNICO DO CURSO 

Para suporte e acompanhamento dos cursistas no uso da plataforma, deverão haver três 
níveis de suporte, a saber: 

a) Suporte nível 1: Técnicos de informática da Secretaria. Este técnico será o responsável 
que fará a interface com o suporte nível 2 e atuará diretamente junto aos cursistas nos locais 
de realização do Curso (Unidades Escolares selecionadas), além de apoiar no treinamento 
em Informática Básica e na Ferramenta do Curso LGE. O suporte de nível 1 será o primeiro 
suporte técnico aos cursistas, devendo para tanto seguir as orientações contidas no quadro 
abaixo. 

b) Suporte nível2: Analistas de Suporte da Fundação Lemann - responsável: 

1) pela coordenação tecnológica do ambiente virtual de aprendizagem interagindo com o 
responsável técnico de nível l da Secretaria; 
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2) por ministrar os treinamentos iniáais na plataforma para os técnicos nível 1; e 

3) pelo contato com o suporte nível 3 da Positivo Informática. Os serviços de suporte 
estarão disponíveis de 2n. a 63

• feira (exceto feriados), a partir das 08:00 horas até 17:00 
horas, no e-mail a ser informado. 

c) Suporte nível 3: Analista de Suporte da Positivo Informática responsável: 

1) pela resolução de problemas inerentes ao ambiente virtual de aprendizagem, que não 
foram possíveis de ser resolvi dos pelo suporte de nivel 2; e 

2) interagindo com o responsável pela equipe de suporte nível 2. 

Os níveis de suporte e suas respectivas responsabilidades deverão seguir como o 
apresentado no quadro abaixo: 

QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DOS NÍVEIS DE SUPORTE 

Suporte nível 1 Suporte nível 2 Suporte nível 3 

Treinamento para os cursistas Treinamento para técnico Suporte ao nível 2. 
em Informática Básica (antes nível 1 na Ferramenta do 
do início do curso). Curso. 

Treinamento para os cursistas Suporte ao nível 1. Apoio e resolução dos 
na Ferramenta do Curso problemas tecnológicos 
(antes do início do curso). apresentados. 

Atendimento direto ao Gerenciamento de todo o 
usuário final. sistema de aprendizagem (ex.: 

funci-onamento, integração e 
performance). 

Dúvidas de utilização das Cadastro de usuários. 
funcionalidades do ambiente. 

Problemas de interação entre Criação de base de 
ambiente e o sistema conhecimento para resolução 
operacional das máquinas dos de problemas. 
usuários. 

Responsável pelo Análise de chamados para 
levantamento do parque de identificação de problemas 
máquinas. recorrentes. 

Responsável pela adequação Cancelamento de matrícula. 
de configuração das máquinas 
dos usuários. 

Para a seleção do técnico de suporte de informática (nível 1), a Secretaria deverá considerar 
os seguintes pré-requisitos: 

15 



= .-.-.- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

a) Ter conhecimento de Windows, Microsoft Office e Internet Explorer; 
b) Ter experiência em suporte a aplicativos de lntemet; 
c) Disponibilidade para treinamento na ferramenta e atendimento aos cursistas. 

5.1. CONFIGURAÇÃO SUPORTADA PARA COMPUTADORES CLIENTES 

Esta deve ser a configuração necessária que permitirá ao cursista desenvolver as ativ idades 
do curso. Os requisitos abaixo levam em consjderação um PC, com sistema operacional 
Windows. O sistema não foi desenvolvido para máquina Macintosh. 

HARDWARE MÍNIM.O 
Processador: Pentiwn li1 500 MHz 
Memória RAM: 128 :MB (recomendada: 256MB) 
Monitor: VOA com resolução 800 x 600 e suporte a High Color 16 bits 
Conexão Internet: modem 56 Kbps para rede discada e 256 Kbps para banda larga 
SOFTWARE MThTJMO 
Sistema operacional: Windows 98 ou superior 
Navegador (browser): Internet Explorer 6.0 ou superior, não funci0na com Firefox 

QUADRO V - Calendário dos eventos presenciais 

CURSO LGE - Líderes em Gestão Escolar 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

CURSO LGE - Ud er es em Gest~o Escolar 
SÃO lOS~ DOS CAMPOS 

'2011 
lfAt ~ JUL AGO SET 
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1. FICHA DE JNSCRI ÃO - LGE 
I- Identificação do( a) cursista - dados pessoais 

NomeCompl&o: ______________________________________________ _ 

Data de Nascimento: ___ Naturalidade:-------------Sexo: M ( ) F ( ) 

Identidade n°: Órgão Expedidor: CPF n°: -----------
Endereço residencial: Bairro:. ____________ __ 
Município: Estado:. __ CEP:. __ _ 

Telefone residencial: ------------Telefone Celular:. ________________ _ 
E-mrul: ____________________________________________________ __ 

Nível de Escolaridade completo: 
{)Graduação/ Licenciatura ()Graduação/ Bacharelado 
( ) Especialização ( ) Mestrado ( )Doutorado 

Especialidade: - --------------------------

Cursando: 
()Graduação/ Licenciatura 
()Especialização 

( ) Graduação/ Bacharelado 
()Mestrado ()Doutorado 

Especialidade:. _ ________________________ _ 

I li - Identificação do( a) cursista - dados institucionais 
Local de Trabalho: 
() Secretaria Municipal de Educação ()Escola Pública Municipal 
()Outro: ____________________ _ 

Endereço Profissional Completo: 
Nome e Sigla da Escola/Unidade:-----------------------------------
Endereço:. _____________________________________ .Brurro:. ___ _ _ _ 

Município: Estado: CEP:. ___ __ 
Telefone:. _________________ ______ _ 

Fax: -----------------------------E-mail:. _ ________________________________________________ _ 

Informações profissionais do Cursista: 
Nome do Cargo/Função em exercicio:. _____________ Concursado( a): ( )sim ( ) não 
Tempo no Cargo/Função: Tempo na Escola/Unidade: ________ __ 

I IU - Interesse pelo Curso 
O( a) que o( a) levou a participar do Curso? 

17 



-.... '"'""''"=--.-- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

I IV - Conhecimentos sobre Informática e EAD 
1. Assinale as melhores opções no quadro abaixo: onde e corno é sua disponibilidade de 
acesso a COMPUTADOR COM INTERNET? 

Muita Razoável Pouca Nenhuma 
Na escola/unidade 
Em casa 

2. Escolha a opção que melhor representa seu estágio quanto à sua familiaridade no uso do 
COMPUTADOR: 
()muita ( ) razoável ( ) pouca ()nenhuma 

3 A . lh . ssma e a opçao que me . á' or representa seu est Lg)O quanto a: 
Muita Razoável Pouca Nenhuma 

Editores de texto 
Internet 
E-mail 
Fórum de discussão 
Chat (sala de bate papo) 
Blog 
Outra (especificar): 

4. Você já participou de outro curso a distância? 
()não ()sim 

5. Em caso de participação anterior, assinale a(s) mídia(s) utilizada(s): 
()rádio ()TV ()internet ()videoconferência ()material impresso 

()telefone ()fax ()outros:--------------

6. Escolha a opção que melhor representa seu estágio quanto à sua segurança em participar 
de um CURSO ON-LINE: 
( ) muita ( ) razoável ( ) pouca ( ) nenhuma 

7. Escolha a(s) opção(ões) que melhor representa(m) o que você entende ser necessário 
para obter um bom aproveitamento neste curso on-line. Podem ser escolhidas mais de uma 
opção: 
() ]er e estudar o conteúdo do .curso on-line () ler e estudar os textos da midiateca on-line 
() realizar as atividades individuais () realizar as atividades em equipe 

( ) participar do fórum geral ( ) participar do fórwn café 
() comunicar-se com o tutor, através das ferramentas do curso 
() participar dos encontros presenciais () Outros (discriminar) ______ _ 

__ /___) __ _ 
Assinatura Local Data 
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2 .. TERMO DE COMPROMISSO DO CURSISTA 

Eu, , Matricula Funcional no: _ ____ __ , 

Cargo: Função:. ______________ _, 

Servidor(a) da Unidade Escolar, Municipio de São 

José dos Campos, neste Estado, ao ingressar no curso de LIDERES EM GESTÃO 

ESCOLAR- LGE - ON-LINE, comprometo-me a assumir com responsabilidade todas as 

atividades propostas no curso, durante sua execução, observando os seguintes 

compromissos: 

1. Inscrever-me no curso e cumprir integralmente este Termo de Compromisso com a 
Secretaria de Educação. 

2. Permanecer no curso de LIDERES EM GESTÃO ESCOLAR- LGE - ON-LINE até 
sua conclusão, salvo, por motivo de forma maior., tais como luto na família, doença 
grave, mudança de cidade ou estado ou similares. 

3. Comparecer em todos os eventos presenciais e realizar todas as atividades propostas, 
apresentando-as ao Tutor no tempo predeterminado. 

E, por estar de pleno acordo com o presente Termo de Compromisso, assino na presença de 

02 (duas) testemunhas. 

------------~----de __________ de20 ____ _ 

{Cidade) 

Assinatura 

Testemunhas: 
I. 2. ____________ _ 

CPF: CPF: 
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3. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM DO CURSISTA 

Eu, portador(a) da Cédula 

de Identidade R.G. n° inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas 

do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o n° AUTORIZO, 

gratuitamente, a FUNDAÇÃO LEMANN a utilizar minha(s) imagem(ns), produzida(s) nos 

eventos, encontros e reuniões referentes ao Projeto Líderes em Gestão Escolar- LGE, na 

elaboração de material institucional das mesmas, o qual será veiculado através de impressos, 

cartazes, outdoors e outros meios de divulgação (escritos, eletrônicos e de áudio e de vídeo), 

pelo prazo de 06 (seis) anos. 

___ __________ __, ____ de ____ _ _ _ _ de 20 _ _ _ 

(Cidade) 

Assinatura 
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1. METAS A SEREM ATINGIDAS 

Serão utilizados os seguintes indicadores para acompanhamento da implementação do 

Projeto: 

Indicador Meta 

N° de Jogins inicial 80 

Taxa de dropout (%) <25% 

Performance bom e excelente 

cursistas (%) 

no trajeto dos 
> 70% 

Entrega das atividades(%) > 90% 

2. DURAÇÃODOPROJETO 

O curso LGE tem duração de 11 meses, sendo que são necessários para preparação da sua 

implementação 1,5 mês (que já foi executado) e 1,5 mês para preparação da fonnatura e 

outros fechamentos administrativos para a finalização, determinando 14 meses de duração 

do projeto. 

3. INSCRIÇÕES: 

Não haverá transferência de recursos entre a Secretaria Municipal de Educação de São José 

dos Campos e a Fundação Lemann. A Fundação Lemann arcará com os custos referentes à 

execução das ações declinadas no item II.2 e a Secretaria Municipal de Educação, por sua 

vez, responsabilizar-se-á pela execução das ações de suporte declinadas no item ll.l. 

Tendo em vista os termos acima indicados, esta proposta de plano de trabalho terá a 

validade de 60 dias, a partir da data de seu recebimento. 
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ANEXO 11 AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A LEMM~ FOUNDATION, 
E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 

MANUAL DE MARCAS 
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fundação 
lemann 

A reducao mínima a ser respeitada deve ser de 2,0 em de largura 
por 2,8 em de altura. Reduções menores que essa devem ser 
evitadas afim de não comprometer a leitura do logo. 

fundação 
lemann 

L 
fundação 
lemann 

LOGO FUNDAÇÃO LEMANN I REDUÇOES 



fundação 
lemann 

foundation 

A reducao mínima a ser respeitada deve ser de 2,2 em de largura 
por 3,1 em de altura. Reduções menores que essa devem ser 
evitadas afim de não comprometer a leitura do logo. 

fundação 
lemann 

foundation 

e 
fundação 
lemann 

foundation 

LOGO FUNDAÇAO LEMANN FOUNDATION I REDUÇÕES 



1 1 uaidodes 

O logo Fundação Lemann deve obedecer a proporção de 11 unidades 
de medida na altura e 9 unidades de medida na largura, 
respeitando 2 unidades de descanso em todos os lados da logo. 

LOGO FUNDAÇÃO LEMANN I PROPORÇÕES E UNIDADES 



I I unidades 

O logo Fundação Lemann Foundation também obedece 
a proporção de 11 unidades de medida na altura 
e 9 unidades de medida na largura, respeitando 
2 unidades de descanso em todos os lados da logo. 

9llllldOdes 

LOGO FUNDAÇÃO LEMANN FOUNDATION I PROPORÇOES E UNIDADES 



fundação 
lemann 

fundação 
lemann 

foundation 

C: 100 M:50 Y. lOO K: O C: 1 00 M: O 'r. 1 00 K: 85 PANTONE 560C 

A logo Fundação Lemann, assim como a versão Fundação 

PANTONE 349C 

Lemann Foundation, é composta por duas variações de verde. 
Quando utilizada a escala CMYK,deverão ser respeitados os valores 
indicados acima. Quando utilizada a escala Pantone, é imprescindível 
que se utilize os dois Pantones, igualmente acima indicados. 

LOGOS FUNDAÇÃO LEMANN I ESCALAS DE CORES 



C. O M: 1 5 'r 1 00 K: O 

PANTONE Yellow 012C 

A logo Fundação Lemann Foundation, em sua versão verde 

fundação 
lemann 

foundation 

C: 1 00 M: 25 r 1 00 K: O 

PANTONE 356C 

C 100 M: 65 ' 100 K: O 

PANTONE 357C 

e amc;~rela é composta por duas variações de verde, mais o amarelo. 
Quando utilizada a escala CMYK, deverão ser respeitados os valores 
indicados acima. Quando utilizada a escala Pantone, é fundamental LOGO FUNDAÇÃO LEMANN FOUNDAT/ON 21 ESCALAS DE CORES 
que se utilize os três Pantones, igualmente acima indicados. 



Fundo Preto 700% 

( .......... c 
fundação 
lemann. 

( ........... 
fundação 
lemann 

Fundo Branco 

A Fundação Lemann pode ser aplicada em fundos de diversas cores. 
No entanto, a preferência é que ela seja aplicada em fundos de cores 
do colorcode da marca. Quando aplicada em fundos fotográficos 
recomenda-se que o logo não fique em áreas com muitos elementos 
afirn de não prejudicar sua legibilídade. O mesmo vale para a versão 
Fundação Lemann Foundation. 

t: ...... -.Jt 
fundação 
lemann 

Fundo Pantone 344C 

Fundos colorcode 

Fundo Pantone 3435C 

LOGO FUNDAÇÃO LEMANN I APLICAÇÕES 


