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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 508/2021 

Data: 17/08/2021 

Assunto: Encontro Nacional de Atendimento Escolar Hospitalar e Domiciliar  
 

Prezados Gestores e professores da Educação Especial, 

 

Comunicamos que no mês de outubro ocorrerá o 11º Encontro Nacional de Atendimento Escolar 

Hospitalar e Domiciliar e 1º Simpósio Internacional de Atendimento Escolar Hospitalar e 

Domiciliar/Giei, com o tema "Campo Interdisciplinar do Atendimento Educacional em Classe 

Hospitalar e Domiciliar: Políticas, Formação e Práticas".  

O evento contará com apresentação de palestras, mesas redondas e comunicações orais, e será 

realizado no formato on-line, no período de 15 a 17 de outubro de 2021. A Comissão Organizadora 

do Encontro optou pela não cobrança de taxa de inscrição, e um dos objetivos principais é que o 

evento possa ser um espaço de troca de informações entre gestores, professores e pesquisadores, 

para mapeamento das políticas e práticas educacionais desenvolvidas nos estados brasileiros, com 

a participação em Mesas Redondas.  

Aos professores, pesquisadores e demais participantes são propostos dois momentos:  
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1. A participação colaborativa em uma das sessões de Comunicação Oral enviando um resumo ou 

relato de experiência, cujo formato e diretrizes estão disponíveis no site do Encontro, na página 

Submissões, e que irá compor os Anais do evento.  

2. O acesso aos formulários para coleta de dados como fontes documentais que poderão fazer 

parte dos anexos do Ebook final, para acervo de consulta, que também constará dos Anais. No site 

do Encontro, desenvolvido exclusivamente para o evento, poderão ser obtidas mais informações 

como: programação, submissão dos trabalhos, vídeos demonstrativos etc. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

                                                                                                                 Márcia Regina de Rissio  

           PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

                                                                                                              Patrícia Quagliato 

PCNP responsável pelo NPE 
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