


O congresso internacional
de cidades educadoras
acolhe, cada dois anos,

aos prefeitos, vereadores,
técnicos de prefeituras,

docentes, representantes
associativos... em um espaço

de diálogo, de intercâmbio
de práticas de referência

e de reflexão conjunta.
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Saudação da Prefeita de Rosário



 É para mim um imenso prazer, 
como prefeita da cidade de Rosário 
e como atual vice-presidente da 
Associação Internacional de Cidades 
Educadoras, pôr realizar o XIV 
Congresso Internacional da AICE em 
2016, um ano especial já que representa 
também nosso vigésimo aniversário 
como membro da Associação. 

 Rosário tem uma longa 
tradição na AICE, começando em 1996 
quando nossa cidade decidiu abraçar 
os princípios da Carta de Cidades 
Educadoras com o objetivo de contribuir 
à construção de uma melhor cidade 
para nossas cidadãs e cidadãos, mais, 
sobretudo, para poder compartir experiências com cidades de todo o mundo, 
unidas pelo este objetivo comum.
 
 Igualmente, nossa cidade tem desde o ano 1999, a imensa responsabilidade 
de ocupar a Vice-presidência da AICE, integrando assim o Comitê Executivo da 
Associação.

 Confio em que o Congresso será muito importante para todas as cidades 
da AICE e em especial para Rosário porque permitirá projetar nossa cidade a 
nível global.
 
 Desde a Prefeitura de Rosário estamos convencidas e convencidos sobre 
o importante papel dos governos locais para promover, junto a seus cidadãs e 
cidadãos, as Cidades Educadoras.
 
 Sabendo-se que Rosário tem níveis de excelência à altura dos padrões 
internacionais na produção de bens e serviços, consideramos importante que 
estes podam ser reconhecidos a nível internacional. É por isso que entendemos 
que um evento desta magnitude oferece uma oportunidade favorável para 
aumentar sua visibilidade.  

 Será um prazer para Rosário e para o Comitê a cargo da organização do 
XIV Congresso levar a cabo este evento internacional, cujo sucesso depende, sem 
dúvidas, da participação de todos. 

Sem outro assunto, apresento meus melhores cumprimentos. 

Mónica Fein
Prefeita Municipal da cidade de Rosário 

Vice-presidente da Associação Internacional 
de Cidades Educadoras.



Associação Internacional de Cidades Educadoras



Associação Internacional de Cidades Educadoras

-  Associação sem fins lucrativos 

-  Fundada em 1994 

-  478 cidades, 36 países, 5 continentes 

-  Formada pelos governos locais 

Página web: www.edcities.org 

Os Congressos AICE 

Cada dois anos recebem aos alcaldeis, intendentes, prefeitos, vereadores, 
técnicos de municípios de todo o mundo. Participam também representantes de 
organizações da sociedade civil, estudantes, e cidadania em geral. 

Congressos anteriores 

• Barcelona 2014 

• Changwon 2012 

• Guadalajara 2010 

• São Paulo 2008 

• Lyon 2006 

• Genova 2004   

• Tempere 2002 

• Lisboa 2000 

• Jerusalém 1999
 
• Chicago 1996 

• Bologna 1994 

• Göteborg 1992 

• Barcelona 1990



Rosário na AICE 

-  Incorpora-se em 1996. 

-  Sede da Delegação América Latina desde 1999 

-  Vice-presidente da AICE desde 1999 

-  Constitui-se em 2012 uma Mesa Local de trabalho inter-áreas para   
 Cidades Educadoras na Prefeitura

-  Em 2016 se cumprem 20 anos de pertença à Associação 

Os países que atualmente têm cidades que participam da AICE 

ÁFRICA

Bénin 

République du Cap 
Vert  

Maroc 

Sénégal 

Togo 

AMÉRICA 

Argentina 

Bolívia 

Brasil 

Canadá 

Chile 

Colômbia 

Costa Rica 

Equador 

México 

Porto Rico 

Uruguai 

Venezuela 

EUROPA

Alemanha 

Croácia 

Dinamarca 

Espanha 

Finlândia 

Francia 

Grécia 

Itália 

Polônia 

Portugal 

Romênia 

Suécia 

Suíça 

ASIA-PACIFICO 

Austrália 

Filipinas 

Nepal 

Palestina 

República de 
Coréia 

Tailândia



XIV Congresso Internacional de Cidades Educadoras



XIV Congresso Internacional de Cidades Educadoras – Rosário 2016 

-  Sede do Congresso: Cidade Jovem 

-  Data: 1 a 4 de Junho 2016 

-  A quota de inscrição ao evento inclui a totalidade das atividades do   
 congresso. 

  

 Inscrição antecipada: 
     Membros AICE: USD 250 
     Não membros: USD 330 

 Inscrição Standard:  
     Membros AICE: USD 350 
     Não membros: USD 400 

 

-  Levar-se-ão a cabo visitas aos Centros Municipais de Distrito e   
 experiências de gestão. 

-  Se realizarão Conferências, Mesas de debate, Apresentação de   
 experiências. 

-  Implicação da cidadania.



NÚMERO DE PARTICIPANTES

PERFIL

Entre 800 – 1.000 pessoas

- Alcaldeis - Prefeitos
- Vereadores
- Regedores
- Diretivos
- Técnicos de diferentes áreas
- Docentes de todos os níveis 
educativos
- Membros de associações

Procedentes de todas as cidades do 
mundo e em especial das cidades 
educadoras.

Ficha perfil dos participantes:



Sedes

Cidade jovem:



Centro de Expressões Contemporâneas



Precisões sobre as atividades do Congresso



Mesas de diálogo

Dia 2

“Políticas para a convivência nas cidades”
“O desafio da igualdade nas cidades”

Dia 3

“Juventudes interpeladas. Dos problemas das juventudes à ampliação de direi-
tos”

“A educação em as cidades e as políticas publicas”

Dia 4

“Em direção a una pedagogia dos espaços públicos”



Apresentação de Experiências

As experiências próprias de cada cidade carregam-se em nossa web e podem 
apresentar-se em duas modalidades: Oficinas e Speaker’s Corner.

Oficinas:

Nesta modalidade, as experiências apresentar-se-ão em conjunto com outras ci-
dades e logo da finalização de cada exposição individual se outorgará um espaço 
para perguntas e debate com os expositores.

Speaker’s Corner:

Nesta modalidade, as experiências apresentar-se-ão de maneira individual 
durante a Pausa Café. Mesmo que cada expositor estará sozinho em seu espaço, 
estes se realizam em diferentes pontos do lugar de maneira simultânea sem 
espaço para a realização de perguntas. 



Visitas a Centros Municipais de Distrito

-  Feira de projetos (Governo Municipal e Organizações Sociais)

- Visitas a experiências de gestão 

-  Mesa de diálogo: “Políticas territoriais. Estratégias para a apropriação do  
 espaço público e a participação cidadã”

Centro Municipal de Distrito Sul “Rosa Ziperovich”

Centro Municipal de Distrito Noroeste “Olga y Leticia Cossetini”



Organização do Congresso



Comitê científico

Coordenador

Me. Guillermo Ríos, Diretor do Complexo Astronômico Municipal, Secretaria de 
Cultura e Educação, Prefeitura de Rosário

Membros 

Dra. Sandra Valdettaro, Diretora Mestrado em Estudos Culturais, Faculdade de 
Ciência Política e Relaciones Internacionais da Universidade Nacional de Rosário. 

Dra. María Silvia Serra, Diretora da Carreira de Ciências da Educação, Faculdade 
de Ciências Humanas e Artes, Universidade Nacional de Rosário.

Prof. Ruben Chababo, Assessor em Direitos Humanos, Prefeitura de Rosário. 
Diretor da Editorial da Faculdade de Ciências Humanas e Artes, Universidade 
Nacional de Rosário.

Me. Diego Beretta, Docente responsável pelo Seminário de Juventudes e Políti¬cas 
de Juventude da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais da 
Universidade Nacional de Rosário. Diretor Geral de Planificação e Gestão 
Institucional da Prefeitura de Rosário.

Ma. Sandra Gerlero, Docente e Pesquisadora Instituto de Saúde Juan Lazarte 

Ma. Carolina Balparda, Diretora Geral de Programas Educacionais da Prefeitura 
de Rosário

Esp. Carina Gerlero, Subsecretária de Planificação e Articulação Educacional do 
Ministério de Educação da Província de Santa Fé.

Ma. Silvia Morelli Gasó, Diretora Provincial de Desenvolvimento Curricular e 
Relações Acadêmicas do Ministério de Educação da Província de Santa Fé.

Bela. Ana Hardoy, Presidente do IIED-AL Instituto do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – América Latina

Dr. Fernando Carrión, Coordenador do Grupo de Trabalho “Direito à cidade” de 
CLACSO Conselho Latino-americano de Ciências Sociais. Integrante de FLACSO 
Equador.

Dr. Pablo Gentile, Secretário Executivo do Conselho Latino-americano de 
Ciências Sociais –CLACSO

Dr. Pablo Vommaro, Coordenador da Área de Grupos de Trabalho do Conselho 
Latino-americano de Ciências Sociais - CLACSO.

Dra. Jaqueline Moll, Professora Associada da Universidade do Rio Grande Do Sul 
Brasil

Prof. Paulo Padilha, Instituto Pablo Freire, São Paulo, Brasil



Comitê de Honor

Preside

Mónica Fein, Prefeita de Rosário

Membros

Héctor Floriani, Reitor da Universidade Nacional de Rosário

Hermes Binner, ex Prefeito da cidade de Rosário

Alicia Cabezudo, ex diretora de Cidades Educadoras

Claudia Balagué, Ministra de Educação da Província de Santa Fe

Honorável Conselho Municipal de Rosario

Reinaldo Sietecase, Jornalista

Patricia Suárez, Escritora

Angélica Gorodischer, Escritora

Ma. de los Ángeles (Chiqui) González, Ministra de Cultura do Estado de Santa 
Fe

Jorge Sequeira, Diretor da Oficina Regional de UNESCO para America Latina e 
Caribe



Atividades Preparatórias

Anne Frank

Desde a Delegação para América Latina de Cidades Educadoras, Prefeitura de 
Rosário, tem-se organizado, conjuntamente com diversas áreas municipais e 
estaduais e o Centro Ana Frank de Argentina, a exibição destas Demonstrações 
itinerantes que recuperam o valor da memória, a participação e os direitos 
humanos. 

As Demonstrações itinerantes “Anne Frank, uma história vigente” e “Da ditadura 
à democracia: A vigência dos Direitos Humanos”, são muito mais que os 32 
painéis gráficos que compõem as demonstrações. São uma ferramenta para 
a participação dos jovens que, provenientes das Escolas N° 473 “Juana Elena 
Blanco”, N° 365 “Juan Domingo Perón”, N° 347 “Angel Guido”, Escola Part.
Inc. N° 1422 “Marcelino Champagnat” e N° 431 “José de San Martín”, têm-se 
capacitado durante duas jornadas para “guiar” outros jovens da cidade que têm 
tido a oportunidade de percorrer e participar da demonstração durante os dias 
que ela esteve exposta no Centro da Juventude.

Trabalho com Organizações

Realizaram-se reuniões em quatro centros municipais de distrito dos quais 
participaram 30 organizações da sociedade civil (centros culturais, comedores 
comunitários, vicinais, instituições eclesiásticas, ONGs associadas à saúde, 
centros de estudos, entre outras).

Nestas jornadas de trabalho apresentou-se a AICE e o Congresso do próximo ano, 
invitou-se às organizações a realizar um trabalho conjunto, para o qual propôs-
se-lhes trabalhar em torno ao conceito de “Cidade Educadora” e pensar qual é 
nossa contribuição como sociedade civil organizada a uma cidade educadora.



Pré-Congresso

Levou-se a cabo no Jardim das Crianças de Rosário um Pré-Congresso cujo 
objetivo primordial foi propiciar o desenvolvimento de políticas locais que 
garantam uma qualidade de vida que permita o desenvolvimento sustentável.

Entre os participantes encontravam-se organizações sociais da cidade e da 
região, estudantes de diversas carreiras, docentes e público em geral. Gerou-se 
um intercâmbio frutífero com os habitantes da cidade assim como um processo 
de reflexão coletiva em torno das temáticas centrais do Congresso. 

Secretaria de Cultura

Está levando-se a cabo um intenso trabalho em coordenação com a Secretaria de 
Cultura da Prefeitura de Rosário detrás da realização de um Corredor Cultural na 
zona sede do Congresso. 

Este consistirá na realização de diversas atividades artísticas e culturais nos 
galpões e na área de parque limítrofe durante a semana anterior e posterior 
ao Congresso com o objetivo de permitir à cidadania a implicação na marca do 
Congresso. 



Palestrantes e Expositores



Advogada. Ministra de Inovação e Cultura 
do Governo de Santa Fé. Tem-se dedicado a 
gerar espaços de jogo e aprendizagem para 
as crianças, sendo o Tríptico da Infância de 
Rosário e o Tríptico da Imaginação de Santa Fé 
dois de seus trabalhos mais reconhecidos. 

Chiqui Gonzalez

Nacionalidade: Argentina

Doutor em Antropologia Social pela 
Universidade de Barcelona e honoris causa pela 
Universidade de Manizales (Colômbia). Suas 
principais líneas de pesquisa são as culturas 
juvenis, a relação entre violência e cultura, as 
migrações e a antropologia do deporte.

Carles Feixa

Nacionalidade: Espanhola

Filósofa. Diretora acadêmica do Instituto 
Hannah Arendt. Como titular da Comissão de 
Mulher, Infância, Adolescência e Juventude, 
ela foi a criadora de numerosos projetos para 
o cuidado de crianças e adolescentes.

Diana Maffía

Nacionalidade: Argentina



Sociólogo. É Diretor do Centro Latino-
americano sobre Juventude. Seus principais 
focos de interesse estão centrados nos 
aspectos institucionais e de inversão pública 
relativos ás políticas públicas de juventude.

Ernesto Rodríguez

Nacionalidade: Uruguaia

Arquiteto, Máster em Desenvolvimento 
Urbano Regional, Doutor em Ciências Sociais 
pela Universidade de Buenos Aires. Estuda o 
desenvolvimento urbano, a planificação e as 
políticas de seguridade cidadã.

Fernando Carrión

Nacionalidade:  Equatoriana

Professor de Física e Química. Doutor em 
Ciências da Educação pela Universidade de 
Helsinki. Decano da Faculdade de Educação 
da Universidade de Helsinki. Tem difundido o 
paradigma de educação finlandesa remarcando 
a importância do jogo nas crianças pequenas.

Jari Lavonen

Nacionalidade: Finlandesa



Sociólogo. Doutor em Ciências Sociais pelo 
Colégio de México. Seus principais temas 
de pesquisa são a relação entre cultura 
e identidade, as fronteiras culturais, os 
movimentos sociais, as culturas juvenis e a 
sociologia urbana e popular.

José Manuel Valenzuela

Nacionalidade: Mexicana

Escritor. Professor Emérito da Universidade de 
Califórnia, Berkeley. Em seus escritos enfoca-
se primordialmente na posição diferencial 
de América Latina respeito ás regiões 
consideradas como centrais.

Julio Ramos

Nacionalidade: Porto-riquenha

Graduada em Serviço Social. Máster em 
Educação pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Interessa-se pela política educacional, 
os movimentos sociais, a inclusão e a 
pluralidade cultural. Atualmente é Secretária 
de Estado de Educação de Minas Gerais.

Macaé María Evaristo Dos Santos

Nacionalidade: Brasileira



Filosofo e sociólogo. Em seus principais 
obras analisa o que se há considerado 
a sociedade posmoderna, o narcisismo 
apático, o consumismo, o hiperindividualismo 
psicologista, a hipermodernidade, a cultura 
das massas e sua indiferença, entre outros. 

Gilles Lipovetsky

Nacionalidade: Francesa

Bacharel em Ciência Política pela Universidade 
do Congo. Estuda as problemáticas relativas 
às migrações, a xenofobia, os nacionalismos, 
o neocolonialismo e a distribuição de recursos.

Mbuyi Kabunda

Nacionalidade: Congolesa

Professor de História e Doutor em Ciências 
Sociais pela Universidade de Buenos Aires. 
Possui um Pós-doutorado em Ciências Sociais, 
Infância e Juventude. Sua principal área de 
interesse refere ás políticas culturais relativas 
á infância e á juventude. 

Pablo Vommaro

Nacionalidade: Argentina



Professora de Filosofia, curadora de exposições 
e criadora de programas que conectam as 
artes, a educação e a vida urbana. Explora a 
capacidade educativa das artes combinando a 
atividade docente com exposições.

Eulalia Bosch

Nacionalidade: Espanhola

Profissional da Saúde Pública. Atualmente 
dedica-se a trabalhar na Agência de Saúde 
Pública de Barcelona e é editora em chefe 
da Gazeta Sanitária. Seu principal campo de 
interesse é a repercussão dos fatores sociais 
na saúde.

Carme Borrel

Nacionalidade: Espanhola

Ministra de Educação da Província de Santa 
Fe. Doutora em Bioquímica na Universidade 
Nacional de Rosario,  realizou um posdoctorado 
na Divisão Microbiologia do NCTR, Food 
and Dug Administration, Arkansas, EEUU. 
Trabalhou como subsecretaria de Ciência, 
Tecnologia e inovação da província.

Nacionalidade: Argentina

Claudia Balagué


