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Sinepe/PR realiza reunião mensal de diretoria

A diretoria do Sinepe/PR esteve reunida nesta segunda-feira (11/03), na sede do Sindicato em Curitiba,
para tratar de diversos assuntos. Destaque para a presença especial do diretor de marketing, Rogério
Mainardes, que reforçou o convite e a importância da palestra “Gestão do Amanhã” que acontecerá no
próximo mês. Confira um resumo dos principais tópicos abordados:
Novo processo de Comunicação do Sinepe/PR
Os resultados da Pesquisa de Comunicação realizada no mês de fevereiro foram apresentados, assim
como alguns dados do Google Analytics e o novo espaço de notícias que será lançado em breve no
portal do Sinepe/PR. Um dos objetivos do Sindicato em 2019 é aumentar o engajamento dos
associados através dos canais de comunicação já existentes como o portal, a página no Facebook e o
Boletim Online.
Convite – Encontro para Gestores em comemoração aos 70 anos
O diretor de marketing do Sinepe/PR, Rogério Mainardes, reforçou o convite e enalteceu a importância
do evento que acontece no dia 02 de abril, no Espaço Torres, em Curitiba. Além de ser uma
oportunidade única para debater e pensar no futuro através da gestão, o encontro marca o aniversário
de 70 da anos do Sindicato.
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Relato FENEP
O Prof. Ademar Batista Pereira, presidente da Federação, relatou sobre a reunião que teve com o
Ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez e, sobre algumas ações/projetos da FENEP. O diretor
de planejamento do Sinepe/PR e representante junto à FENE, Ednilson Guioti, informou aos presentes
sobre diversos assuntos debatidos na última reunião da Federação, em especial: negociações coletivas,
30 anos da FENEP, BNCC, reforma do Ensino Médio, projeto “Gincana educacional e cultural” entre
outros.
Relato – Eventos nas Regionais
O Sinepe/PR realizou nas suas Regionais no período de 4/02 a 11/02, palestras sobre a BNCC e de
Atendimento, com as palestrantes, Naura Nanci Muniz Santos, Fátima Chueire Hollanda e Jussara de
Oliveira. Nas Regionais foram atendidos aproximadamente 700 participantes.
Encontro com as IES
O Sinepe/PR realizou no dia 15 de fevereiro, encontro com as instituições de Ensino Superior. No dia
21/03, às 14h, será realizado o terceiro encontro. O propósitos é a reflexão e debate sobre o atual
cenário da Educação Superior Brasileira, suas modalidades e especificamente, o nosso cenário regional
em que o Sinepe/PR e suas IES estão circunscritas. Também, nesta mesma esteira, a proposta é de
um estudo mais aprofundado para que possamos avançar com ideias, propostas e ações e trabalhar em
conjunto com Sinepe/PR, bem como, com a Federação Nacional das Escolas Particulares – FENEP.

