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Por Valéria Meira*  

Aconteceu em Campinas (SP) nos dias 15, 16 e 17 de agosto o "Encontro dos Núcleos de Tecnologia da Informação". A 
reunião oportunizou muita reflexão e revelou uma perspectiva para a implementação dos Núcleos de TI nas diversas unidades. 

Durante os três dias, passaram pelo Instituto Nossa Senhora Medianeira 57 profissionais de Tecnologia da Informação. O 
Encontro contou com a presença de Colégios da Província de Santa Catarina. No primeiro dia foi realizada uma discussão sobre as 
atribuições e as necessidades de formação dos profissionais da área. Também foi traçado um plano de ação para a 
implementação das idéias discutidas pelos grupos. Para o professor Ricardo Tescarolo, coordenador da Área Educacional da ABEC, 
as atribuições dos Núcleos de Tecnologia da Informação não devem se restringir à administração de softwares e hardwares. "Os 
profissionais de TI devem explorar seu potencial de criatividade e buscar formação em outras áreas do conhecimento. Temos que 
ajudar o professor a dar aula", disse Tescarolo. 

No dia 16 pela manhã, um debate sobre o portal "Marista OnLine" foi mediado por Luiz César Nitsche, coordenador do 
Núcleo de Tecnologia da Informação na ABEC. Além disso, Luciene Peraro, Rodrigo Santiago e Rubens Macedo apresentaram os 
novos sistemas administrativos: Receitas e Recursos Humanos e o Sistema Pedagógico, abordando os objetivos, a forma de 
concepção e os objetivos desses projetos. Segundo Luciene, analista de sistemas, "é essencial que as informações sejam 
direcionadas com precisão ao usuário, assim, agilizamos os processos e otimizamos o tempo". Durante a tarde, o professor 
francês Luc Quoniam, diretor do Cendotec (Centro Franco-Brasileiro de Documentação Técnica e Científica), palestrou sobre o 
tema "Inteligência Competitiva". Após, houve uma discussão sobre "Sistemas Cooperativos de Informação" mediada por Kelley 
Dias Gasque, assessora do Centro de Recursos de Aprendizagem (CRA) do Colégio Marista de Brasília. 

Finalmente, no terceiro dia, os participantes discutiram a composição de um documento com as decisões tomadas durante 
o Encontro e avaliaram a reunião. A integração entre as pessoas durante o Encontro foi muito produtiva. Por isso, entre os 
participantes, foi unânime a posição quanto à necessidade de uma maior troca de experiências entre as unidades educativas. 
"Saio daqui convencido de que fazemos parte de uma única equipe”, disse Ângelo Martinelli, assessor do Núcleo de TI do Colégio 
Marista de Brasília. 

*Valéria é assessora de Marketing no Núcleo de TI  
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3o Encontro dos Núcleos de 
Tecnologia da Informação

 
Por Juliana Avona 

Acontece entre os dias 15 e 17 de agosto o 3o Encontro do 
Núcleo de Tecnologia da Informação da ABEC, em Campinas (SP), 
no Instituto Nossa Sra. Medianeira. 

Os 58 participantes discutirão qual a identidade e as 
competências dos Núcleos de Tecnologia da Informação nas 
diversas unidades no primeiro dia. Apresentarão os principais 
projetos que estão sendo desenvolvidos nas unidades. O segundo 
dia é reservado para uma apresentação dos projetos que estão 
sendo desenvolvidos no Núcleo da ABEC, como o portal "Marista 
OnLine" e os sistemas administrativos. Atualmente, já funcionam 
os sistemas de folha de pagamento e de receitas, desenvolvidos 
totalmente com tecnologia em Web. As pessoas presentes, entre 
as quais estarão representantes de diversas unidades escolares da 
Província Marista de Santa Catarina, poderão tirar suas dúvidas, 
fazer comentários e dar sugestões. 

Também no segundo dia, haverá uma palestra com o 
professor francês Luc Quoniam e uma discussão sobre "Sistemas 
Cooperativos de Informação" mediada por Kelley Cristine 
Goncalves Dias Gasque, assessora do Centro de Recursos de 
Aprendizagem do Colégio Marista de Brasília. 

O terceiro e último, é reservado para a avaliação, tanto do 
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Encontro como dos Núcleos de TI. No final, será redigido um 
documento para ser encaminhado à Superintendência 
Administrativa da ABEC. 

 

Copyright © 2001 Marista Online. Todos os Direitos Reservados.

Page 2 sur 2MOL - Marista Online

19/08/2001http://www.mol.org.br/noticias_home/index.cfm?not_home_cod=200



  

 

Page 2 sur 2MOL - Marista Online

05/09/2001http://www.mol.org.br/not_impressao.cfm?not_home_cod=202


