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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria de Ensino Médio - Coordenação de Gestão Educacional

 

Memorando.SEE/DIEM - GESTÃO.nº 4/2022

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2022.

Para: Superintendência Regional de Ensino 

          Superintendente Regional de Ensino

 

  
  Assunto: Reunião de Gestão Integrada - RGI S1 2022 - Planejamento
  Referência: [Processo nº 1260.01.0013718/2022-36].
  
Prezados(as) Superintendentes,
 
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, convoca os Grupos Gestores do Jovem de Futuro nas Regionais
(Superintendente Regional de Ensino, Diretor das SRE – DIRE, Coordenador de Inspeção e Analista Educacional que
acompanha o Jovem de Futuro) e o Servidor da SRE responsável pelo EMTI, para Reunião de Gestão Integrada – RGI
- S1 de Planejamento, que acontecerá no dia 09/02/2022 no horário de 11h às 12h30min.
 
A RGI - Reunião de Gestão Integrada, é um encontro que reúne representantes das áreas da SEE, o Grupo Gestor das
SRE e o servidor da SRE responsável pelo EMTI, a fim de promover maior integração e alinhamento quanto a etapa
de planejamento, bem como apresentar  orientações necessárias para a elaboração do Plano de Ação pelas SRE. 
 
Principais temas da reunião: 
 
- compar�lhar o Plano de Ação da SEE e as diretrizes gerais da rede que irão guiar o ano le�vo vigente; 
- propiciar momentos de diálogo e trocas a respeito de possíveis dificuldades que as SREs e escolas poderão
enfrentar em seus territórios; 
- esclarecer dúvidas sobre os próximos passos: elaboração do plano de ação da SRE, realização da devolu�va dos
Planos de Ação e orientações para o planejamento das escolas.
 
A reunião acontecerá pelo Zoom e o acesso será pelo link:  
 h�ps://ins�tutounibanco.zoom.us/j/86252188113
 
Colocamo-nos ao seu dispor para maiores informações no e-
mail: coordenacao.gestaoeducacional@educacao.mg.gov.br.
 
Atenciosamente, 
 

Izabella Cavalcante Mar�ns
Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica

 
 

Igor de Alvarenga Oliveira Icassa� Rojas
Subsecretário de Ar�culação Educacional

Documento assinado eletronicamente por Izabella Cavalcante Mar�ns, Subsecretário(a), em

https://institutounibanco.zoom.us/j/86252188113
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03/02/2022, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Igor de Alvarenga Oliveira Icassa� Rojas,
Subsecretário(a), em 03/02/2022, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 41559523
e o código CRC 4006294E.

Referência: Processo nº 1260.01.0013718/2022-36 SEI nº 41559523
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