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Projeto de Pesquisa: Desafios da Educação de Jovens Adultos Integrada à 

Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo 

trabalho e ambientes / mídias virtuais. 

Memória de Reunião 

Memória da reunião realizada na Secretaria Estadual de Educação, às 15 horas do dia 01 

de julho de 2014, onde estavam presentes a Subsecretária de Educação Básica e 

Profissional (SEEB), Prof.ª Wanessa Zavarese Sechim, a Subsecretária de Planejamento 

e Avaliação (SEPLA), Prof.ª Carmem Lúcia Prata, a Subgerente de Educação de Jovens 

e Adultos (SUEJA), Profª Mariane Luzia Folador Dominicini Berger, Maria Geovana 

Melim Ferreira (Mestranda / bolsista do OBEDUC) e a Coordenação do Núcleo I do 

OBEDUC/CAPES-INEP, Prof.ª Edna Castro de Oliveira. 

Após as devidas apresentações, a Prof.ª Edna apresenta a proposta da pesquisa em rede 

do OBEDUC - UFG/UFES/UNB/CAPES-INEP, ressaltando tratar-se de um estudo 

realizado em rede pelas Universidades Federais do Espírito Santo (UFES), de Brasília 

(UNB) e de Goiás (UFG), sob a coordenação geral desta última, e aprovado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com o número 

13769, cujo foco é a escola básica. Em âmbito local, a pesquisa está sendo realizada por 

um grupo constituído por professores da UFES, doutorandos, mestrandos e graduandos, 

além de profissionais do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), da rede estadual  

(atualmente participam dois professores da Escola “Hildebrando Lucas”) e municipais 

de educação de Vitória e Serra.   

Considera a necessidade da retomada desse diálogo, no sentido de reafirmação da 

abertura da rede ao movimento da pesquisa que em 2014 passa a avançar, na relação 

com outras possíveis escolas envolvidas, além da necessidade de acessar os dados 

estatísticos oficias de atendimento da Educação de Jovens e Adultos pelo sistema. 

Apresenta como proposta de estudos do grupo, a possibilidade de olhar as escolas que 

ofertam EJA no turno noturno, no município de Vitória, bem como a experiência do 

Proeja no município de Iúna.  

Apresenta Carta de Anuência para autorização da entrada de membros do grupo de 

pesquisa, que participam deste projeto nas escolas da rede estadual, para o levantamento 

de dados e inserção em outras ações conjuntas que vierem se firmar entre os 

pesquisadores e membros da comunidade escolar. 



A Prof.ª Wanessa e a Prof.ª Carmem solicitam ter conhecimento dos dados levantados 

antes deles se tornarem públicos.  Quanto à entrada da pesquisa nas escolas, a Prof.ª 

Wanessa sugere o município de São Mateus pelas experiências apresentadas 

recentemente e da necessidade de ampliar o olhar da pesquisa para as Superintendências 

Regionais e equipe central. Relata a dificuldade de suas equipes em relação à 

implementação de uma “nova EJA” e convida o OBEDUC para participar de Grupo de 

Trabalho (GT) cujo objetivo é a construção das diretrizes para atender a EJA nas 

especificidades de atendimento (CEEJA, Educação do Campo, Educação Profissional, 

Educação Especial e nas prisões). Solicita parceria para formação dos profissionais que 

atuam nas equipes de EJA na SEDU Central e nas Superintendências Regionais, numa 

média de 15 pessoas.  

Encaminhamentos: 

1. A SEDU indicará um técnico da SUEJA para participar do OBEDUC e o 

OBEDUC encaminhará cronograma dos encontros para a SEDU; 

2. A SEDU encaminhará convite para participação no GT; 

3. A Prof.ª Edna levará para a reunião de amanhã (02/07/14) do OBEDUC a 

solicitação de participação de técnicos da EJA, prioritariamente da grande 

Vitória, na formação prevista para o município de Serra. 
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