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20º Encontro USP-Escola 

Janeiro, 2021  

Parceria: FSPUSP, IFUSP 

Curadoria: APEP 

 

DEBATES COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA 

 

Título: Direitos Humanos em Foco: Por uma Equidade Social 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

DIA 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 

HORÁRIO 19h00 - 21h00 19h00 - 21h00 19h00 - 21h00 19h00 - 21h00 19h00 - 21h00 

 

Resumo: 

Em 2021, o Encontro USP-Escola completa 10 anos. São 10 anos de troca de experiências entre 

Universidade e Escola, professores, professoras e estudantes. Incontáveis práticas e teorias 

foram abordadas neste período, todas elas voltadas para um direito fundamental: a educação. 

Neste encontro intitulado “Direitos Humanos em foco: por uma equidade social” as atividades 

estão voltadas para o evidenciamento das políticas de direitos em todos os aspectos e 

segmentos sociais. Discutir-se-á os avanços, retrocessos e possibilidades para a redução das 

diferenças. 

 

Direitos Humanos em foco: por uma equidade social 

Segunda-feira 18/01/2021 das 19h00 às 21h00 

Construção das identidades no Brasil: conhecer para não discriminar 

Profª. Kátia Regina Varela Roa – APEP (Mediadora) 

Participantes Resumo 

Prof.ª Dr.ª Andrea Paula dos 

Santos Oliveira Kamensky 
Docente da UFABC - Centro de 

Engenharia, Modelagem e Ciências 

Sociais Aplicadas – CECS 

Campus Santo André 

(em breve) 

Márcia Mura (em breve) 

Terça-feira 19/01/2021 das 19h00 às 21h00 

Povos indígenas e afro-brasileiros e a luta histórica pelo direito de existir 

Prof. Antonio Carlos Duarte Camacho – APEP (Mediador) 

https://www.fsp.usp.br/
http://portal.if.usp.br/ifusp/
https://www.facebook.com/apep.prof/
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Prof.ª Dr.ª Maria Valéria 

Barbosa 
Doutora pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais pela 

Universidade Estadual Paulista com 

enfoque em Sociologia da Educação e 

Relações Étnico-Raciais 

(em breve) 

Profª. Drª. Silmara de Fátima 

Cardoso 

Professora da Rede Municipal de São 

Paulo - APEP 

Durante séculos os povos indígenas sofreram e resistiram 

ao genocídio, etnocídio e a outras formas de violência 

imposta pelo colonizador. Desde a chegada dos invasores, 

em diferentes lugares e momentos da história, lutam por 

seus direitos. A primeira dessas lutas, é pelo direito de 

existir, a luta por uma identidade e ancestralidade. 

Atualmente uma série de problemas impactam o direito 

dessa existência dos povos indígenas - as invasões de seus 

territórios, agressões e violências aos recursos naturais das 

comunidades onde habitam, ameaças ao seu sistema 

cultural e uma série de projetos tramitando no Congresso 

Nacional que atingem negativamente os seus direitos. 

Apesar de todas essas violências e conflitos, os povos 

indígenas resistem bravamente, já são 520 anos de lutas e 

resistências. 

Quarta-feira 20/01/2021 das 19h00 às 21h00 

COVID 19: a cor e a identidade de quem tem direito a viver 

Prof.ª Bruna Fernandes Corrêa – APEP (Mediadora) 

Prof. Dr. Marco Akerman 
Professor Titular do Departamento de 

Política, Gestão e Saúde / Faculdade 

de Saúde Pública-USP 

(em breve) 

A definir  

Quinta-feira 21/01/2021 das 19h00 às 21h00 

Direitos da criança e do adolescente: caminhos e possibilidades para uma cultura de 

equidades 

Prof. Cláudio O. Fernandes – APEP (Mediador) 

Mirella de Carvalho Bauzys 

Monteiro 
Promotora de Justiça da Infância e 

Juventude do Ministério Público de São 

Paulo; Assessora da Diretoria da 

Escola Superior do MPSP 

A importância da educação e o direito à permanência 

escolar 

 

Raifah Monteiro 
Psicologo, Educador, Artista e 

Pesquisador. Atuante no Cedeca 

Sapopemba, Coordenador do 

Práticas educativas no território e metodologias de 

participação 
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Observatório Regional Ecos & Reflexos 

America Latina, integrante da Rede de 

Proteção e Resistência ao Genocídio 

Sexta-feira 22/01/2021 das 19h00 às 21h00 

PEI – um RX do programa nas escolas de São Paulo 

Prof. Raimundo N. da Silva Filho – APEP (Mediador) 

Eduardo Girotto 

Professor do Departamento de 

Geografia da Universidade de São 

Paulo; Coordenador do Laboratório de 

Ensino e Material Didático; Membro da 

Rede Escola Pública e Universidade 

O PEI e as desigualdades educacionais em São Paulo 

Apresentado como um programa que melhora os índices da 

educação na rede estadual de educação de São Paulo e 

garante melhores condições de carreira e salário para os 

docentes, o Programa Ensino Integral tem sido defendido 

pela SEDUC-SP como um modelo a ser ampliado para toda 

a rede. No entanto, as pesquisas que temos realizado desde 

2017 apontam evidências de que o Programa tem 

contribuído para ampliar as desigualdades educacionais na 

rede, com a diminuição de matrículas e turmas, em especial, 

no período noturno e com a seleção indireta de estudantes 

de determinados perfis socioeconômicos. Além disso, as 

pressões por resultados têm ampliado a precarização do 

trabalho docentes em muitas escolas do Programa. 

Jorge Guzo 
Consultor e palestrante em Gestão de 

Negócios, Gestão de Pessoas e 

Educação 

Um olhar da Escola de Ensino Integral 

Aqui serão apresentados 9 anos de convivência com 

educadores das escolas e diretorias de ensino do Estado de 

São Paulo; além de compartilhar os principais desafios que 

os educadores enfrentam e as conquistas dos docentes e 

alunos da escola de Ensino Integral. 

 

Área: Educação 

Proponente: Diretoria da APEP 

Instituição: APEP 

Link de inscrição: https://forms.gle/E1jbBEB5CNJZdxAg6 

https://forms.gle/E1jbBEB5CNJZdxAg6

