Reunião quartafeira 27/08/14, no PPGE/UFES, sala 26M.
Pauta:
1. Informes (Reunião em Brasília, Seminário Nacional, novos membros  Bruno, Kaua,
Andrea, Tatiana, Ana Ligia, Larissa)
2. Avaliação do primeiro semestre.
3. Organização do Seminário OBEDUC (distribuições de tarefas, coordenações de
grupos);
1. Informes/recomendações
✓ Seminário Nacional que acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro em Brasília.
Pensar o seminário local que é uma preparação para o Nacional;
✓ Foco principal mestrando doutorandos e iniciação científica para exposição do
que estão fazendo. Apresentação dos projetos de mestrado e doutorado;
✓ Toda a ação do Fórum integra a pesquisa como atividade obrigatória;
✓ Organização do Fórum dia 28/08 para o Fórum que acontecerá no dia 27/09;
✓ Sobre o material para videoconferência que será adquirido para a UFES, pelo
OBEDUC, que ficará alocado no PPGE do CE. Carla está envolvida por conta
da pesquisa dela de doutorado;
✓ Os materiais gravados deverão ser editados para trazer como objeto de estudo e
para compor a memória;
✓ Ativação do portal dos fóruns e fortalecimento;
✓ Sobre OBEDUC (edital 49)  O nosso OBEDUC é em rede mais a lógica é
centralizar a dinâmica de reunir todos os Observatórios é a CAPES quem faz.
✓ SETEC querendo retomar o PROEJA;
✓ Próxima semana não teremos reunião em função do SEEJA.

3. Organização do Seminário OBEDUC que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro de
2014.
✓ Necessidade de distribuir tarefas, coordenações de grupos;
✓ Parceria com o PIBID;
✓ Dia 23/ outubro – proposta estudo  Maria Emília (GO) – estratégias e práticas
nas escolas (PRONATEC EJA)
Sobre apresentação das pesquisas 
Comitê científico que avaliará
Marcelo articulará alguns professores para contribuírem com as nuances / referências do
materialismo histórico dialético (diálogo das categorias com o objeto).
✓ Dialogar a partir dos projetos sobre: Implementação da 10.639 e Classe e Raça

Encaminhamentos:
Comissão organização do seminário local: Marcelo, Larissa, Geovana, Henrique, Rose,
Eliane, Karla, Tatiana Oliveira
Centro de Referência: Geovana, Elizângela, Gabriela, Tatiana Oliveira, karla, Andrea,
Marcilene, Larissa e Gabriela, Tatiana
Reunião à combinar.

