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O sistema ou modelo educacional adotado em um 
país tem valor estratégico para o futuro da nação e 
tem amplas repercussões na cultura e na qualidade 
de vida do povo e dos sujeitos que operam o 
próprio sistema. No Brasil é crescente o número de 
estudos que mostram a relação entre o sistema 
educacional e o desgaste, o adoecimento físico e 
mental, as elevadas taxas de absenteísmo, 
rotatividade e outras anomalias que afetam a 
qualidade de vida dos profissionais da educação e a 
qualidade do serviço prestado.  
A conjuntura recente aponta para um possível 
agravamento deste quadro, decorrente de  
 

 
decisões e ameaças como o congelamento das 
verbas para as políticas sociais, perdas de direitos 
trabalhistas e previdenciários, a reforma do ensino 
médio, a escola sem partido e a ideia circulante de 
que a profissão do professor é um “bico” para 
aumentar o salário! 
 
Para discutir o modelo brasileiro e cotejá-lo com os 
princípios e diretrizes do Finlandês, considerado 
modelo de sucesso em nível mundial, o 60° 
Encontro Presencial do Fórum AT será 
oportunidade de apresentação e debate entre  
especialistas brasileiro e finlandês.  
Participe e divulgue! 

 

Dia 09 de outubro/2017, segunda feira, das 8:30 – 12:00h, Local: Auditório João Yunes. 
Faculdade de Saúde Pública, Av. Dr. Arnaldo, 715. Cerqueira César, São Paulo (ao lado do 

Metrô Clínicas). 
Coordenação do evento: Ildeberto Almeida; Rodolfo AG Vilela e Amanda Aparecida Macaia  
Programação:  

8:30h– Abertura dos trabalhos – Prof. Rodolfo AG Vilela (FSP) e Prof. Ildeberto Muniz de Almeida 
(Coordenação do Fórum AT) 
8:45 – Palestra: Conceitos, Princípios e Estratégias do Sistema Educacional Finlandês – Prof. Reijo 
Miettinen  - Universidade de Helsinque 
9:45h Intervalo – café   
10:05h - Palestra: Conceitos, Princípios e Estratégias do Sistema Educacional Brasileiro – Viviane Mosé – 
Psicóloga,  Doutora em Filosofia- UFRJ 
11:05 - Debate 
11:50 - Encerramento  
Coordenação da mesa: Prof. Leandro Giatti.  

OBS: Haverá tradução simultânea. 

 Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: 
www.forumat.net.br 

 O encontro será transmitido ao vivo no IPTV. USP e depois no canal do Youtube. 

 As inscrições são livres e gratuitas na Página da Faculdade de Saúde Pública: www.fsp.usp.br ou no 
momento do evento (vagas limitadas em função do tamanho do auditório). Os certificados são enviados por 
email aos inscritos pela página da FSP.  
 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público do 
Trabalho da 15ª e 2a Região; Fundacentro SP; FAPESP Proc. 12-04721-1.   
Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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