
 
 
Edital nº 39/2021 
 

Chapecó, SC, 10 de novembro de 2021. 
 
 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONFERÊNCIA: 

 IV CONAE – ETAPA REGIONAL DA AMOSC 
 
 

 O Presidente da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina – 

AMOSC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 

82.805.961/0001-38, situada na Avenida Getúlio Vargas, 571 S – SC CEP 88.812-000 

no uso de suas atribuições estatutárias, 

 

 AUTORIZA o Colegiado de Secretários Municipais de Educação da AMOSC e 

a Comissão Organizadora Regional/AMOSC que atuam na melhoria e qualificação da 

política educacional para o desenvolvimento regional da associação, a 

 

 CONVOCAR os seguimentos da Educação Básica, Ensino Superior, Ensino 

Profissionalizante e Técnico, os segmentos dos Setores Sociais da Diversidade eleitos 

nas Conferências preparatórias Intermunicipais e Municipal, considerando  a Etapa 

Intermunicipal de Formosa do Sul (Santiago do Sul, Jardinópolis, União do Oeste – 

19/10); Etapa Intermunicipal de Arvoredo (Paial – 21/10); Etapa Intermunicipal de 

Coronel Freitas (Cordilheira Alta – 22/10); Etapa Intermunicipal de Pinhalzinho (Sul 

Brasil e Serra Alta – 22/10); Etapa Intermunicipal de São Carlos (Águas de Chapecó 

– 29/10); Etapa Intermunicipal de Guatambu (Caxambu do Sul e Planalto Alegre – 

25/10); Etapa Intermunicipal de Nova Erechim (Nova Itaberaba e Águas Frias – 21/10) 

e Etapa Municipal de Chapecó (29/10) para participar da IV CONAE – Etapa 

Regional/AMOSC, preparatória a Etapa Estadual a realizar-se em abril de 2022 e 

Etapa Nacional a realizar-se em novembro de 2022. A Etapa Regional/AMOSC será 

realizada no dia 19 de novembro de 2021, às 8h30min no Salão Nobre da 

UNOCHAPECO. 

 



 
 

O tema central da IV CONAE – Etapa Regional/AMOSC é “INCLUSÃO, 

EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da educação brasileira”. 

A conferência tem como objetivos: 

I. avaliar a implementação do Plano Nacional de Educação (PNE), com 

destaque específico ao cumprimento das metas e das estratégias 

intermediárias, sem prescindir de uma análise global do plano; 

II.  avaliar a implementação dos planos estaduais, distrital e municipais de 

educação, os avanços e os desafios para as políticas públicas 

educacionais; e, 

III.  conclamar a sociedade brasileira para a elaboração e aprovação do 

novo PNE 2024-2034. 

 

 Na Etapa Regional/AMOSC, além do tema central, será precedida de estudos 

dos seguintes eixos temáticos, assim organizados:  

 Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas: Sub-Eixos; 

 Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Edu-

cação Sub-Eixos; 

 Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em cons-

trução Sub-Eixos. 

 

 A Etapa Regional/AMOSC está sendo organizada pela Comissão Regional e ins-

tituições parceiras. As inscrições dos delegados, coordenadores da comissão inter-

municipal/municipal e coordenadores de eixos estão disponível no link: http://siste-

mas.amosc.org.br/sie/ 

 

 

 

 

NÉVIO ANTÓNIO MORTARI 
Prefeito de Paial  

Presidente da AMOSC 
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