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Formação

 Graduação em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana;

 Especialização em Coordenação Pedagógica pela Faculdade de Educação da
Bahia;

 Especialização em Psicopedagogia pela Universidade Estadual da Bahia;

 Mestrado Multidisciplinar e Profissional em Gestão Social pela Escola de
Administração da Universidade Federal da Bahia, UFBA (em andamento).

Experiência Profissional

 Diretora e Coordenadora geral da Escola ECIS

 Diretora Colégio Estadual Professor Carlos Valadares

 Coordenadora na Escola Asas de Papel

 Professora de História, Sociologia, Filosofia e Artes no Colégio Estadual
Centro Educacional São José

 Coordenadora/Gestora da FGV- Energen de Feira de Santana-Ba

 Atualmente trabalha na Rede Estadual de Educação como Técnica do
PAIP projeto de Monitoramento, Acompanhamento, Avaliação e Intervenção
Pedagógica (Maio de 2015 aos dias atuais)



A IDEIA INOVADORA (PRODUTO)

Preocupa com a falta de interesse, compromisso ou competência dos
representantes dos órgãos de Controle Social, especialmente dos seus
representados, a servidora pública da SEC-BA, vem desenvolvendo um
Plano Local de Efetivação do Controle Social que disponibilizará
um aplicativo (É TUDO NOSSO), para contribuir com o
fortalecimento das práticas de Controle Social, com sugestões,
denúncias, críticas e soluções para melhoria da escola da Gestão
Democrática.

Produto: Plano Local de Efetivação do Controle Social,
que tenha como mediador um aplicativo para celular,

para contribuir com o fortalecimento das práticas de

Controle Social e da Gestão Democrática da Escola Pública Y.



A IDEIA INOVADORA (SERVIÇO/PROCESSO)

Serviço: Este instrumento ajudará a escola a identificar

os limites e pensar em possibilidades de exercício da

Gestão Democrática.

Processo:

Com o exercício efetivo da Gestão Democrática na escola,

utilizando-se dos espaços físicos e virtuais, é possível que,

a longo prazo, tenhamos uma população mais engajada,

empoderada e legitimada pelo exercício da democracia

participativa.



A IDEIA INOVADORA (MÉTODO)

Método ou sistema inovador e sua aplicação

prática:

O uso do aplicativo de celular (É tudo Nosso!) facilitará e

estimulará a dinâmica de participação, envolvendo todos

os seguimentos da escola (alunos, pais, professores,

gestão, colegiado...).



O MERCADO

 Quem comprará o produto?      

Rede pública de ensino, gestores de escola, prefeituras, escolas particulares 
interessadas em adaptar o serviço a sua realidade local. 

Este serviço produto também poderá ser expandido para outras instituições públicas 
que prezam o exercício do Controle Social na Gestão, a exemplo da CGU e demais 
órgãos de Controle

 Etapas de desenvolvimento:

1- Levantamento de informações sobre os controles sociais e aplicativos existentes para

2- Pesquisa de produto;

3- Registro , acompanhamento e avaliação das ações propostas e contribuições dos

representados;

4- Relatório síntese para divulgar os resultados do Plano com a utilização do Aplicativo;

 Qual a sua concorrência: não há



O DIFERENCIAL

Desenvolvimento de um Plano de Fortalecimento dos Controles Sociais locais que prevê o
uso de um aplicativo de celular, para motivar a comunidade escolar Y ao exercício da
gestão participativa.

 Identificar problemas relacionados à falta de motivação dos alunos na participação do
controle social da gestão escolar;

 Identificar na escola Y os limites relevantes para a democratização da gestão;

 Categorizar as possibilidades do controle social na gestão democrática da escola Y;

 Utilizar um aplicativo para motivar e socializar as contribuições previstas por cada
grupo, para os problemas identificados na Escola Y;

 Monitorar a contribuição do Plano e aplicativo como facilitadores de práticas de
controle social do alunos da Escola Y;

 Registrar os resultados alcançados com o Plano e uso do Aplicativo, com
possibilidade para a melhoria dos Planos de ações existentes.



IMPACTOS GERADOS COM A INOVAÇÃO

Econômicos

 Transparência, eficácia, eficiência e controle do
dinheiro público investido na escola;

Sociais

 Exercício da gestão participativa como solução
coletiva para os problemas observados na escola e no
seu entorno;

Ambientais

 Economia de tempo e energia para a solução dos
problemas existentes, tanto internamente como
externamente.



APLICATIVO



TELA DE LOGIN



MENU DE AÇÕES



TELA COM REGISTROS DE PLANOS DE

AÇÃO DE DIVERSOS SETORES



OBRIGADA!

LADJANE: 75 99954 8765

75  3236 1019


