
 

 

 

 

 

Webinar 

Sistemas de informação para o planejamento 

e monitoramento de respostas a crises 
 

 
Data: terça-feira, 31 de agosto de 2021. 
Horário: 14h (horário de Brasília | GMT -3). 

 

Contexto 
  
Os sistemas de informação para o planejamento e gestão da educação têm como objetivo coletar e 
analisar dados para melhorar o planejamento, a alocação de recursos, o monitoramento, a 
formulação de políticas e a tomada de decisões no setor. Em situações de emergência e crise, dispor 
de informações atualizadas e específicas permite que os países desenvolvam as respostas mais 
adequadas para mitigar e reduzir riscos e ameaças. Na América Latina, as autoridades educacionais 
enfrentam um grande desafio para monitorar e planejar suas iniciativas em situações de emergência, 
já que muitas vezes os dados de que dispõem são imprecisos, obsoletos, incompletos, inexistentes 
ou inacessíveis a diversos usuários.  

Possuir dados de qualidade é essencial para monitorar, avaliar e desenvolver sistemas educacionais 
resilientes e reativos de forma eficaz e sustentável. A coleta, monitoramento, análise e avaliação de 
informações sobre a redução do risco de crises fornecem lições que servirão de base para escolhas 
futuras relacionadas a políticas, planos e projetos no setor educacional. Por isso, o objetivo deste 
webinar é fornecer ferramentas que permitam construir sistemas de informação, com focos nos 
contextos de crise. 

Este encontro é organizado pela Rede de Especialistas em Política Educacional da América Latina do 
IIPE UNESCO, um espaço virtual de encontro que reúne profissionais da América Latina envolvidos 
na formulação, implementação e análise de políticas educacionais. Trata-se do segundo evento 
síncrono do projeto "Planejamento Educacional Sensível a Crises", que visa suscitar o debate e apoiar 
as autoridades do setor da educação no seu trabalho de reforço das capacidades de coleta e 
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utilização de dados acessíveis e de qualidade para facilitar a tomada de decisões baseadas em 
evidências durante situações de crise. 

 

Temáticas e questões a serem abordadas 
A proposta é apresentar a problemática do ponto de vista dos especialistas a partir das seguintes 
perguntas: 

● Qual é o papel dos dados e informações na gestão da educação e como eles podem ser úteis 
para o planejamento em contextos de crise? 

● Por que é necessário articular/adaptar os sistemas de informação a um planejamento que 
leve em consideração as crises prolongadas?  

● O que é necessário para adaptar os sistemas de informação a um planejamento e gestão 
educacional sensíveis às crises? 

 

Formato do evento 

Na próxima terça-feira, 31 de agosto, às 14h (horário de Brasília | GMT -3), o Escritório para a América 
Latina do Instituto Internacional de Planejamento Educacional (IIPE) da UNESCO realizará o webinar 
"Sistemas de informação para o planejamento e monitoramento de respostas a crises". 

O evento será online e ao vivo e contará com um painel de especialistas no assunto. Esta é uma 
atividade aberta ao público em geral. 

 

Ficha técnica 

Dia: 31 de agosto de 2021.  
 
Horário: 14h (horário de Brasília | GMT-3). Confira a programação da sua cidade. 
 
Duração: 90 minutos. 
 
Idiomas: espanhol e interpretação simultânea em português. 
 
Moderação: Martin Scasso, Consultor da Unidade de Monitoramento e Planejamento do 
OREALC/UNESCO Santiago e Diretor da Fundação Quántitas. 
 
Licenciado e professor em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, especializado 
na geração e análise de informações estatísticas educacionais. 

https://dateful.com/time-zone-converter?t=14%3A00&tz=Buenos%20Aires&
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Sobre o painel 
Ernesto Yañez, Especialista Associado do Programa, Seção de Educação 2030, Migração, 
Deslocamento e Emergências do OREALC/UNESCO Santiago. 
 
Economista com estudos de mestrado em políticas públicas e microeconomia aplicada. Nos últimos 
10 anos, seu trabalho esteve voltado às estatísticas educacionais e aos sistemas de informação 
educacional. Foi consultor da OREALC/UNESCO Santiago e de outras organizações de cooperação. 
Atualmente trabalha como especialista para a implementação do marco de monitoramento regional 
de estudantes em situação de mobilidade, iniciativa promovida pelo OREALC/UNESCO Santiago. 
 
MiRi Seo, Oficial de Educação do Escritório Regional para a América Latina e o Caribe do UNICEF.  
 
Graduada em educação especial pela Universidade da Costa Rica e mestra em Educação para a Paz 
pela Universidade das Nações Unidas para a Paz. Possui experiência em educação e inclusão. 
Atualmente, seu trabalho no UNICEF está focado em questões relacionadas à qualidade e relevância 
da educação e aprendizagem para adolescentes, incluindo o desenvolvimento de habilidades. Além 
disso, é responsável pela coordenação de alianças regionais e a gestão do conhecimento em 
educação. 
 
Jennifer Guralnick, Oficial de Gestão de Programas do Escritório das Nações Unidas para a Redução 
do Risco de Desastres (UNDRR), Escritório Regional para as Américas e o Caribe. 
 
É formada em Estudos Urbanos com especialização em Antropologia Cultural pela Concordia 
University em Montreal, Canadá, e mestra em Desenvolvimento Internacional pela Saint Mary's 
University em Halifax, Canadá. Dentro do Escritório Regional para as Américas e o Caribe da UNDRR, 
ela é o ponto focal regional para o monitoramento da implementação do Marco de Sendai para 
Redução do Risco de Desastres 2015-2030, ponto de contato para os países da América do Sul e 
ponto focal temático sobre questões de gênero, pessoas com deficiência e sociedade civil. 

  

Inscrição e ingresso ao evento 
Para participar do webinar "Sistemas de informação para o planejamento e monitoramento de 
respostas a crises", clique aqui. 

 

 

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/difusion/eventos-en-linea/sistemas-de-informacao-para-o-planejamento-e-monitoramento-de-respostas

