GUIA DE ORGANIZAÇÃO DE SIMPÓSIOS SATÉLITES
Sobre os Simpósios Satélites
Um simpósio satélite é um evento planejado e organizado de maneira independente por
organizações que tenham interesse em realizar uma transmissão simultânea do VII
Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância do Núcleo Ciência Pela
Infância (NCPI), que acontecerá no dia 7 de novembro de 2017, em Fortaleza, Ceará.
Para organizar um simpósio satélite, é necessário fazer um cadastro neste link:
http://simposio.ncpi.org.br/#register
Este guia traz orientações às organizações para um melhor aproveitamento do evento.
Os itens abaixo não são obrigatoriedades, são apenas sugestões e recomendações e não
implicam qualquer responsabilidade ao NCPI.

Informações Técnicas
O Simpósio será transmitido ao vivo e o link de acesso estará disponível no site no dia
do evento.
Equipamentos necessários para realizar uma transmissão:
•

•

1 computador, smartphone ou tablet com browser para internet.
IMPORTANTE: o computador precisa estar desbloqueado para acessar o
YouTube.
Conexão de internet de no mínimo 5 Mb de acesso (com banda garantida de
upload e download), preferencialmente via cabo, para evitar oscilações de sinal
em redes sem fio (wi-fi).

Dependendo do tamanho do espaço onde as pessoas se reunirão, sugerimos que o
computador seja conectado a equipamentos de projeção e áudio.
A qualidade da exibição da transmissão depende das condições do acesso à internet dos
locais que irão transmitir o evento. O NCPI não tem como validar a qualidade do link e a
viabilidade de acesso desses locais.

Preparativos para o Evento
Participantes
Os organizadores dos Satélites são responsáveis por convidar os participantes, e por
quaisquer critérios de seleção e controle de presença que desejem implementar. O NCPI
não irá validar a lista de participantes e os critérios de seleção.
O número de participantes vai variar de acordo com a capacidade do local selecionado
para realizar a transmissão. Analise a opção de realizar o coffee break simultaneamente
ao do evento ou, pelo menos, disponibilize água e café para seus convidados(as).

Divulgação
Neste link (https://goo.gl/GLwGLw) você encontra diversos materiais para divulgar o seu
evento satélite. Você também encontra o logotipo do evento para utilizar nos seus
próprios materiais se preferir.
Algumas sugestões de como mobilizar seus convidados(as) a participar do simpósio:
•

•
•
•

Utilize site e redes sociais da sua organização (facebook, whatsapp, linkedin, twitter,
instagram, etc) – veja sugestões de chamadas para redes sociais na seção de anexos,
ao final deste guia;
Compartilhe posts do Simpósio, que vem sendo divulgados no facebook do NCPI e
da Fundação Maria Cecilia;
Envie um e-mail convite para sua rede;
Utilize cartazes impressos.

Durante o Evento
Participação ao vivo
Publique fotos de seu evento satélite no facebook ou instagram utilizando as hashtags
oficiais do evento #SimpósioDPI2017 #PrimeiraInfânciaPrimeiro. Algumas fotos podem
ser divulgadas durante o evento e posteriormente nas redes digitais do NCPI.
Os participantes dos simpósios satélites também poderão fazer perguntas em todas as
mesas, utilizando o espaço de comentários do YouTube, conforme orientação da tela de

transmissão. Para identificarmos seu evento, utilize a hashtag #SimpósioSatélite e o
nome da instituição que o organiza:
Ex. Qual o melhor investimento para a Primeira Infância? #SimpósioSatélite Nome da
Minha Organização

Problemas de Conexão
Caso haja problemas de conexão, o(a) moderador(a) poderá organizar debates sobre os
temas discutidos nas sessões ou mesmo propor discussões relacionadas à primeira
infância e que dialoguem com o público participante do simpósio satélite. A seguir,
algumas sugestões de perguntas orientadoras para o debate e outras referências.
Caso haja alguma instabilidade do link, pedimos que entrem em contato com nossa
equipe pelo whatsapp (11) 99679-5037 para verificar possíveis dificuldades técnicas.

Moderação
Sugerimos que o evento tenha um(a) moderador(a), que acompanhará as sessões do
simpósio satélite, facilitando o diálogo entre os(as) presentes, além de servir como
ponto de referência para o grupo.
Ele(a) também terá o papel importante de mediar as discussões durante os intervalos e
lidar com os possíveis problemas técnicos, caso o grupo tenha dificuldades com a
conexão de internet. Abaixo damos algumas sugestões de perguntas para discussão e
materiais extras sobre os palestrantes para enriquecer as conversas entre os
participantes.

Sugestões para Discussão
A 7ª edição do Simpósio tem como objetivo contribuir para o aprofundamento da
reflexão sobre como trazer as crianças e famílias para o centro do desenvolvimento
das políticas públicas, como potencializar uma gestão integrada e o engajamento das
lideranças; e tem como finalidade apoiar o(a)s gestores(as) nessa complexa tarefa de

promover o desenvolvimento pleno da primeira infância nos municípios, e assim
caminharmos para uma sociedade melhor e mais justa.
Confira baixo algumas sugestões de perguntas para discussão dos conteúdos das
mesas da programação do VII Simpósio:
9:00 – 9:30

Abertura

9:30 - 10:15 - A criança como valor para a
sociedade
Daniel Becker
Pediatra, professor do Instituto de Saúde
Coletiva da UFRJ e colaborador do UNICEF e
OMS
Moderação: Lino de Macedo
Assessor de psicologia e educação do Instituto
Pensi e Hospital Infantil Sabará e membro do
Comitê Científico do NCPI

Perguntas para discussão
- Qual a importância de se priorizar e cuidar
da primeira infância?
- O que é importante para que a criança até
os 6 anos de idade se desenvolva
plenamente?
- Quais atitudes e iniciativas contribuem para
a melhora das condições de vida, para a
promoção do vínculo familiar e comunitário,
do afeto e estímulo?
- De que forma as políticas públicas podem
contribuir para o desenvolvimento infantil e
quais os principais desafios a serem
superados?
- Qual valor temos dado às crianças?

Materiais Extras
Daniel Becker tem uma apresentação TED muito interessante, que vale a pena ver
(https://goo.gl/6LrQZ1). Na palestra ele cita que “O verdadeiro caráter de uma sociedade é revelado
pela forma com que ela trata as suas crianças” (Nelson Mandela).

10:15 – 11:00 - Desenhando políticas em
que o indivíduo vem em primeiro lugar

Perguntas para discussão

Luciana Aguiar
Gerente de Parcerias para o Setor Privado do
PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento)

- Quais ações podemos tomar para obter
uma maior empatia com os usuários e
compreender sua perspectiva sobre os
serviços e necessidades não-atendidas?
- Como podemos obter uma maior
participação dos usuários na construção de
soluções?

Moderação: Eduardo Marino
Gerente de Conhecimento Aplicado da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

11:00 – 11:15 - Intervalo

11:15 – 12:45 - A família e a criança no
centro das políticas públicas e programas
Ana Lúcia D´Império Lima
Diretora da consultoria especializada
Conhecimento Social – Estratégia e Gestão
Márcia Machado
Pró-Reitora de Extensão da Universidade Federal
do Ceará e consultora em Desenvolvimento
Infantil no IPREDE

Perguntas para discussão
- Qual foi a última vez que escutei/observei
os usuários dos serviços para melhor
atender suas necessidades?
- Como posso fazer essa escuta/observação
hoje?
- Existem pesquisas sobre o perfil dos
usuários do serviço em que atuo? Quais?

Moderação: Cristine Rosa
Coordenadora de Conhecimento Aplicado da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

12:45 – 14:00 – Almoço

14:00 – 14:30 - Lançamento do Guia de Comunicação sobre a Primeira Infância
Ana Carolina Vidal Guedes, Comunicação, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

14:30 – 16:00 - Desafios e oportunidades na
implementação da Base Nacional Comum
Curricular
Claudia Costin
Diretora do Centro de Excelência e Inovação em
Políticas Educacionais e professora na FGV-RJ
Jennifer Guevara
Pesquisadora associada do Programa de
Educação, do Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento

Perguntas para discussão
- Como estamos nos preparando para a
implementação da Base Nacional Comum
Curricular no município?
- A Base trará mudanças significativas para a
o currículo e práticas curriculares atuais?
Quais os pontos mais críticos que precisarão
ser alinhados?
- Como podemos apoiar os municípios na
implementação da Base? Precisamos rever
algo em nossa abordagem ou em nossa
prática para nos adequarmos à Base?

Moderação: Fábio Takahashi
Editor do jornal Folha de São Paulo
Materiais Extras
Base Nacional Comum Curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

16:00 - 16:30 - Intervalo
16:30 – 17:30 - Liderança para o impacto
coletivo
Carolina Larriera
Especialista em treinamento de lideranças, com
atuação no Brasil, EUA, Argentina, Suíça, Iraque
e Timor-Leste.
Moderação: Eduardo Queiroz
Diretor Presidente da Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal

17:30 – 18:00 – Encerramento

Perguntas para discussão
- Quais os principais desafios das lideranças
públicas (secretários, prefeitos) atualmente?
- Como cada um, independente de seus
cargos, pode exercer o papel de liderança
para integrar programas e políticas?
- Como provocar o sistema que estou
inserido para que ele saia da zona de
conforto?
- Como lidar com as resistências/grupos que
insistem em manter a lógica departamental
de atuar?

Após o Evento
Lista de Presença e Certificados
Os certificados serão emitidos pela organização do evento a partir da lista de presença
enviada pelo parceiro para o e-mail simposio@fmcsv.org.br, até dia 14 de novembro.
Solicitamos que ela contenha apenas os participantes com mais de 75% de presença,
com seus nomes completos e endereços de e-mail. Sem essas informações não será
possível o envio dos certificados. Não garantimos o envio de certificado para listas
enviadas após a data limite.

Avaliação
Disponibilizaremos um formulário de avaliação do Simpósio e pedimos que o enviem a
todos(as) os(as) participantes do seu simpósio satélite. Enviaremos o link de acesso
junto com os certificados. Vamos compartilhar os resultados com os organizadores que
os solicitarem.

Anexos
Sugestões de chamadas para redes sociais (facebook, linkedin, whatsapp, instagram, etc):

•

Participe do VII Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância aqui no
Satélite da (Nome da Organização), que acontecerá no dia 7 de novembro, das 9h às 18h, na
(especificações do local de transmissão do evento e do sistema de inscrições).
#SimposioDPI2017 #PrimeiraInfânciaPrimeiro
Ex. Participe do VII Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância aqui
no Satélite do Instituto XYZ, que acontecerá no dia 7 de novembro, das 9h às 18h, na sala
00, prédio X. Envie um email para secretaria@institutoXYZ.com.br ou ligue para 11 00000000 para garantir sua vaga gratuita. #SimposioDPI2017 #PrimeiraInfânciaPrimeiro

•

No dia 7 de novembro, você pode participar do VII Simpósio Internacional de
Desenvolvimento da Primeira Infância diretamente do Satélite da (Nome da Organização).
O evento acontecerá das 9h às 18h, na (especificações do local de transmissão do evento e
do sistema de inscrições). Saiba mais sobre a programação e palestrantes em
www.simposio.ncpi.org.br. #SimposioDPI2017 #PrimeiraInfânciaPrimeiro

•

Não perca o VII Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, do Núcleo
Ciência Pela Infância. Você pode participar do evento aqui no satélite da (Nome da
Organização), das 9h às 18h, na (especificações do local de transmissão do evento e do
sistema de inscrições). Confira informações sobre a programação e palestrantes em
www.simposio.ncpi.org.br. #SimposioDPI2017 #PrimeiraInfânciaPrimeiro

