
EDITAL SECOR Nº 19/2021
GESTÃO DE CONFLITOS NO CONTEXTO ESCOLAR

A Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo promoverá a ação educacional
“Gestão de Conflitos no Contexto Escolar”, destinada a orientadores educacionais, psicó-
logos, pedagogos, educadores e gestores lotados nas Coordenações Regionais de Ensino
da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O curso será realizado a partir do dia 1º de
junho de 2021, em 20 encontros, todas as terças-feiras, das 14:30 às 17:30, e às quintas-
feiras, das 08:30 às 11:30, com carga horária total de 82 horas, na modalidade telepre-
sencial, através da plataforma Zoom, após acesso à plataforma EaD (Moodle) do MPDFT
na internet.                                                                                                                                       
 
INSTRUTORES
Anna Maria Marques de Almeida
Caroline Resende Araújo Lima 
José Manoel Pereira
Leila Duarte Lima 
    
OBJETIVO
Ao  final  da  ação  educacional  o  participante  será  capaz  de  transformar  conflitos  na
comunidade escolar utilizando técnicas e métodos de gestão positiva de conflitos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Educação ao longo da vida;
- Moderna teoria do conflito;
- Abordagem dos conflitos;
- Entendendo os conflitos;
- Conflitos no âmbito escolar;
- Bullying;
- Teoria dos jogos;
- Comunicação não violenta;
- Fundamentos da negociação;
- Panorama da mediação;
- Etapas da mediação;
- Processos circulares;
- Conflitos sob enfoque positivo.



INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser realizada por meio do link no período de 10 a 17 de maio de 2021.

VAGAS
Serão disponibilizadas 50 vagas.
                                                                                
SELEÇÃO DE PARTICPANTES
Caso haja mais interessados do que o número de vagas, serão consideradas as seguintes
prioridades:  1. Cargo de orientador educacional; 2. Cargos de psicólogo e pedagogo; 3.
Lotação na Regional de Ensino do Plano Piloto. Caso ainda seja necessário, será realizado
sorteio para seleção dos participantes, obedecidos os critérios de prioridade.
                                                                    
RESULTADO
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 21 de maio de 2021 no e-mail dos
inscritos, com as orientações sobre como acessar a plataforma Zoom para os encontros
telepresenciais.
            
CERTIFICAÇÃO
O certificado será emitido pelo próprio participante no Moodle  (plataforma EaD), após
cumprimento de, no mínimo, 90% da carga horária do evento, participação em todos os
fóruns de discussões, respostas a todos os questionários com, no mínimo, 70% de apro-
veitamento e preenchimento da avaliação de reação ao curso.
     
RESUMO
Evento: Gestão de Conflitos no Contexto Escolar
Instrutores:  Anna Maria Marques de Almeida, Caroline Resende de Araújo Lima, José Manoel
Pereira e Leila Duarte
Modalidade: Telepresencial
Data:  A partir de 1º de junho de 2021, em 20 encontros, todas as  terças-feiras, das 14:30 às
17:30, e às quintas-feiras, das 08:30 às 11:30.
Carga horária: 82 horas
Local: Plataforma Zoom
Vagas:  Orientadores educacionais, psicólogos, pedagogos, educadores e gestores lotados nas
Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal
Inscrição: link

Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXXmEWPX1Nh7OvEEfe4DBSUfBiMSPgm1Jzw1duBRPBWEFpOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXXmEWPX1Nh7OvEEfe4DBSUfBiMSPgm1Jzw1duBRPBWEFpOQ/viewform

