Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
Programa de Pós Graduação em Educação
Núcleo I - Observatório da Educação – OBEDUC/CAPES-Inep
Data: 26 /02/2014
Local: Sala 27M/PPGE/CE/UFES
Horário: 9h às 12h
Participantes: Eliane Saiter Zorzal, Paula Viale da Costa, Henrique José Alves
Rodrigues, Tatiana Silva Machado de Oliveira, Tatiana de Santana Vieira, Maria José
de Resende Vieira, Edna Graça Scopel, Roselílian Candeia Rodrigues, Guanair Oliveira
da Cunha, Reginaldo Flexa Nunes, Eliesér Toretta Zen, Celina Keiko Suguri Motoki,
Elizângela Ribeiro Fraga, Flávia Herzog Adamkosky Botti. Marcelo Lima, Maria
Geovana Melim Ferreira, Iraldirene Ricardo de Oliveira, Edna Castro de Oliveira, Eliza
Bartolozzi de Oliveira, Cathya Miguel Dias da Silva e Carlos Fabian de Carvalho.
Coordenação: Professora Edna
Relatoria: Iraldirene, Paula e Maria Geovana
A professora Edna resgata a 1ª reunião de 2014 que aconteceu no dia 05/02 em que
fizemos o estudo do texto: “Contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel”, de
Karl Marx.
I – Avaliação das ações 2013 de acordo com o Planejamento e reorganização dos
grupos a partir de novos membros para Planejamento 2014.
Na avaliação feita ficou registrado que a tentativa da organização de subgrupos de
trabalho para assumir determinadas tarefas não funcionou de forma efetiva, embora
alguns grupos tenham conseguido se mobilizar no desenvolvimento de algumas
atividades. Mesmo assim houve um consenso de insistirmos na manutenção de
subgrupos como aposta para 2014, ficando assim definido.
Grupo 1 – Registro e Memória: Iraldirene, Maria Geovana, Paula, Izabel e Tatiana
Oliveira; Grupo 2 – Formação: Zen, Fabian, Edna Scopel e Reginaldo; Grupo 3 Acompanhamento Iniciação Científica: Henrique, Eliane , Maria José, Karla e Edna.
Grupo 4 – Levantamento de Dados do IBGE, INEP e PNAD: Elizangela, Karla,
Gabriel e Flávia; Grupo 5 – Tabulação e Descrição dos Dados da Pesquisa OBEDUC:
Karla, Zen, Henrique, Poliane, Gabriel, Eliane e Guthier; Grupo 6 – Centro de
Referência: Maria Geovana, Tatiana Santana , Tatiana Oliveira, Karla, Iraldirene e
Edna Oliveira; Grupo 7 - Articulação com os Gestores: Edna Oliveira, Elizangela,
Alessandra Alves e Maria José.
O Professor Marcelo Lima sugere que sejam gerados relatórios periódicos, a partir dos
dados tabulados, independente da análise dos dados, para serem socializados no grupo
OBEDUC. Apresenta a possibilidade de participação de alguém que tenha interesse em
participar na construção de Relatório de Levantamento de Matriculas do PROEJA-FIC,

na Secretaria Estadual de Trabalho, junto a dois orientandos dele. A proposta não teve
manifestação do grupo.

Encaminhamentos:
- Fazer levantamento dos materiais (máquina fotográfica, filmadora, gravador) que
estão funcionando no NEJA;
- Os membros ausentes nesta reunião deverão se localizar em algum grupo, a partir do
recebimento dessa memória.

II – Encontros de Formação
Ficou definido uma consulta por email para definição de calendário para reuniões de
formação mensal , intercaladas com as reuniões do grupo para apreciação de dados e
compartilhamento de estudos desenvolvidos.
- Foram ainda retomadas as datas dos Seminários do OBEDUC 2014 para que o grupo
se agende :
Seminário Local (IFES – Vitória): 23 e 24 de outubro de 2014
Seminário Nacional (Brasília): 22 e 23 de novembro de 2014

III – Portal Comunidades – Capes
- Foi apresentado o acesso ao Portal Comunidades e o Relatório 2013 – OBEDUC,
ressaltando que o grande problema do nosso Núcleo foi no item 04 (a falta de
detalhamento das ações desenvolvidas).
A professora Edna ficou de encaminhar o Relatório para conhecimento do grupo e o
formulário para registro cotidiano das ações desenvolvidas;
IV – Proposta da Professora Eliza Bartolozzi
- A professora Eliza apresentou a proposta de formação que coordenará, junto ao
Núcleo de Pesquisa de Políticas Educacionais (NEPE) da UFES. Trata-se de uma
parceria com a SEDU, como ação do Pacto para o Fortalecimento do Ensino Médio,
idealizado pelo MEC. Fez o convite para a participação e disponibilizou 06 vagas para a
participação do OBEDUC.

- Distribuir 06 vagas para o OBEDUC, além da Tatiana Santana que já participa,
e informar ao NEPE (Welington);
- Orientação para que todos os membros do OBEDUC organizem seu Diário de Campo.

V – Plataforma Brasil:
Professora Edna informa que nem todos os membros do OBEDUC se cadastraram na
Plataforma e solicita a quem não se cadastrou a fazerem o procedimento.
VI – Livro OBEDUC:
- Em função das revisões que o Núcleo da UFG e UnB ainda estão fazendo, o prazo foi
prorrogado. Segundo a professora Edna o nosso prazo será de acordo com o prazo da
editora previsto para julho.
VII - Planejamento da participação em eventos 2014:
- Professora Eliza informa sobre o Encontro da Rede Estrado. Inscrição até o final de
março e o evento acontecerá em agosto, em Salvador;
Encaminhamento: necessidade de organização para ANPEDINHA e ENDIPE, eventos
em que o envio de trabalho é fundamental.

