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EXTRA CLASSE Outubro/2011

s laureados da 14ª edição do 
Prêmio Educação RS rece-
bem o troféu Pena Libertária 
em solenidade no dia 14 de 
outubro, sexta-feira, no átrio 

do Santander Cultural (Siqueira Campos, 
1125), às 19h, em Porto Alegre. Neste 
ano foram indicados 84 profissionais, 14 
instituições e 73 projetos, totalizando 171 
indicações.

“Nesta edição o diferencial é a par-
ticipação de toda comunidade, desde as 
indicações, que foram feitas pela internet, 
até a escolha dos vencedores pelos asso-
ciados do Sinpro/RS”, afirma Celso Ste-
fanoski, diretor do Sinpro/RS.

A Comissão Julgadora selecionou os 
finalistas avaliando critérios como o com-
promisso com a educação de qualidade, o 

desenvolvimento da cidadania e a relação 
das propostas educacionais com a comu-
nidade. “Diante da qualidade das indica-
ções, não foi uma escolha fácil”, ressalta 
o dirigente. 

Instituído pelo Sinpro/RS, o Prêmio 
Educação tem como objetivo estimular 
e valorizar profissionais, instituições e 
projetos comprometidos com o ensino 
de qualidade e com a construção da ci-
dadania. 

Até o fechamento desta edição, ain-
da não tinham sido divulgados os vence-
dores, pois estava em processo a votação 
on line pelos associados do Sinpro/RS. 
O Sindicato reforça o convite aos pro-
fessores para participarem da solenidade, 
que terá na abertura show musical com o 
Quinteto Persch. 

Vencedores recebem troféu no dia 14 de outubro
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Finalistas do Prêmio Educação 2011:
PROJETOS 
  Jornadinha de Literatura (UPF - Passo Fundo) - Destinada 

ao público infanto-juvenil, oferece aos leitores a oportunidade de 

interagir com os autores e conhecer mais sobre suas obras.

   Mostra de Ciência e Tecnologia (Fundação Liberato - Novo 
Hamburgo) - Feira científica onde estudantes entre 14 e 20 

anos de idade apresentam seus projetos de pesquisa científica 

e tecnológica.

  Viagem ao Túnel do Tempo (Colégio N. S. Medianeira - Can-
delária) – Projeto de valorização da Paleontologia de caráter 

pedagógico e social com alunos das redes pública e privada. 

INSTITUIÇÕES
  Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Rio 
Grande) - O CAIC pertence à FURG e há 17 anos desenvolve 

ações atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social.

  Fundação Thiago de Moraes Gonzaga (Porto Alegre) - Cria-

da em maio de 1996, promove ações de valorização e a preser-

vação da vida. 

  Instituto de Educação Ivoti – IEI (Ivoti) - A escola faz um 

trabalho diferenciado na educação de Jovens e Adultos (EJA), 

contribuindo para a inserção social.

PROFISSIONAIS
  Getúlio Renato da Silva Fagundes - Diretor da Escola Muni-

cipal Marcírio Goulart Loureiro, de Porto Alegre, onde implemen-

tou modelo de gestão para reduzir conflitos.

  Iván Izquierdo - Professor titular de Medicina e coordenador 

do Centro de Memória da PUCRS, reconhecido por suas pes-

quisas na área. 

  Rosana Rego Cairuga - Atua há mais de 20 anos no Colégio 

Santa Inês e destacou-se na área da educação infantil com a 

criação do espaço Com-viver.

sinprovantagem@sinprors.org.br

O lançamento do Fórum pela Gestão De-
mocrática das Instituições Comunitárias, no dia 
10 de setembro, reuniu professores, funcionários 
técnicos e administrativos e estudantes de diversas 
instituições comunitárias gaúchas no hotel Em-
baixador, em Porto Alegre. A iniciativa é do Sin-
pro/RS, Sinpro Caxias, Sinpro Noroeste e Fetee 
Sul. O Fórum se constitui em espaço de discussão 
sobre a gestão democrática das IES Comunitárias 
do RS.

Foram apresentados painéis sobre o histórico 
da Gestão Democrática, estágio de tramitação do 
Projeto de Lei 7639/2010 no Congresso Nacional 
e a retomada das propostas de emendas ao projeto, 
além da definição de políticas para ampliação da 
gestão democrática nas instituições comunitárias. 
O evento foi aberto com um painel sobre ges-
tão democrática, que contou com a participação 
do ex-reitor da Unisc, professor Luiz Augusto a 
Campis; Sirley Gedoz, professora da Unisinos, e 
Paulo Luiz Zugno, professor aposentado da UCS.

O diretor do Sinpro/RS, Marcos Fuhr, res-

saltou que o Fórum é resultado dos 
seminários promovidos pelo Sindi-
cato em 2010 para debater o Projeto 
de Lei sobre o marco regulatório e os 
rumos do segmento comunitário na 
educação superior. “Em 2010 ocor-
reram eleições em diversas universi-
dades, como a UPF, URI, Urcamp, 
Unijuí e UCS, sendo que em várias 
instituições houve participação de 
mais de uma chapa, o que evidencia a 
vitalidade das IES comunitárias”, as-
sinalou o dirigente. “Queremos que a 
gestão democrática seja um elemen-
to de identidade das comunitárias”, 
apontou Fuhr.

Os participantes aprovaram 
um Manifesto de lançamento do Fórum, desta-
cando os elementos que identificam uma gestão 
democrática de uma instituição comunitária de 
educação superior, tais como o posicionamento 
contrário à mercantilização do ensino, transpa-

rência e impessoalidade de gestão, participação 
da sociedade organizada nos conselhos diretor e 
gestor das mantenedoras e direito de organização 
dos segmentos da comunidade acadêmica, entre 
outros. A íntegra do documento está disponível 
em www.sinprors.org.br/manifesto.

Fórum debate gestão democrática
IES COMUNITÁRIAS
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Foto:Igor Sperotto

Mesa: Lademir Beal (Sinpro Caxias), Luiz Gambim (FeteeSul), Valdir 
Kinn (Sinpro Noroeste), com Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS, e o 
deputado Raul Pont 

Representantes de diversas instituições participaram do evento, que contou 
com painel sobre gestão democrática de Luiz Augusto a Campis (E), ex-reitor 
da Unisc 
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