
   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
                           

   CARTA CONVITE  
  

Em 04/11/2022                                    

  
  

Prezado/a,  Professor/a 
 

  

Temos a imensa satisfação de formalizar convite para Vossa Senhoria participar do IV WORKSHOP da REDE TISSE: Territórios Inteligentes 
Sustentáveis no âmbito Educativo e Social, que tem como temática central: Territorialização, Inovação e Sustentabilidade: perspectivas 
para superar vulnerabilidades no marco dos ODS 2030/UNESCO.  

A Rede TISSE agrega, de maneira colaborativa, multi e interdisciplinar, pesquisadores, gestores, professores e profissionais de diferentes 
campos do conhecimento que apostam no potencial da organização de territórios educadores, inteligentes, saudáveis e sustentáveis. Abraça, 
portanto, a causa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, notadamente o ODS 04 da Agenda UNESCO 2030: “assegurar a educação 
inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem, ao longo da vida para todos”. Portanto, aliando-se aos 
contextos e interagindo com diferentes atores busca, colaborativamente, romper paradigmas segundo uma visão sistêmica, apoiando-se em 
marcos teóricos e metodológicos inovadores e inteligentes, indutores de soluções transformadoras que alicercem o desenvolvimento pleno 
do território e de suas gerações, presentes e futuras. 

Seus objetivos se voltam para: desenvolver processos de planejamento estratégicos e inteligentes para redes/sistemas de ensino e outras 
instâncias da gestão da educação e áreas correlatas; analisar e dar visibilidade a comportamentos espaciais e multifatoriais de indicadores de 
vulnerabilidades sociais, educacionais e territoriais; promover transferência de conhecimentos por meio de projetos pilotos inovadores e 
conducentes à (re)organização de sistemas educativos nos moldes de um território inteligente, saudável e sustentável; potencializar 
interfaces entre Instituições de Ensino Superior e os demais Sistemas de Ensino para induzir processos de inovação suportadas por mediações 
tecnológicas; formar pesquisadores e disseminar produções em veículos acadêmicos qualificados. 

Para se lograr os avanços e resultados pretendidos se fazem necessário: realizar formações de professores, pesquisadores e agentes do 
território; atender demandas com chancela institucional; pleitear apoios logísticos e financeiros junto a instituições governamentais e não 
governamentais; concorrer a chamadas de editais de agências de fomento e junto a lideranças comprometidas com políticas públicas 
transformadoras. 

O IV WORKSHOP acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro (entre 09h e 13h:30) do ano em curso, na modalidade remota, acesso pelo 
Canal YouTube da Rede TISSE. O acesso ao evento acontece por meio de convites, assim fiquem à vontade para incluir pessoas interessadas 
nos temas da Rede.  

Contamos com vossa honrosa participação. 

 

                                                          Joan Micó                                                                                     Betania Leite Ramalho  

Fundació Andorra Recerca i Inovació                                            Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

                        Coordenador e Anfitrião do IV Workshop                                                  Coordenadora da Rede TISSE pela UFRN 

 

  

  

  

  

  


