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Informes:
- 30/06, às 14:00 - Defesa de Alessandra Cipriano (vinculada à professora Eliza).
- 05/07 - Inauguração da nova sede da Escola “Admardo Serafim de Oliveira”.
- Recebimento de notificação do Centro de Educação. Solicita-se uma manifestação da
Coordenadora do NEJA acerca de documento enviado pelo Comitê de Educação do
Campo que inclui levantamento de dados a respeito da oferta da EJA em comunidades
camponesas, indígenas e quilombolas.
- Flávia: Explica a posição do NEJA dentro do Comitê.
- Guanair: O NEAB tem dados importantes sobre as comunidades mencionadas e
poderá mediar junto ao este Núcleo.
O grupo compreende a importância da demanda do Comitê, mas também admite suas
limitações para responder as demandas externas que vêm sendo remetidas para o
OBEDUC. O grupo volta a ponderar a respeito da dificuldade de se levantar dados e do
cuidado para que não se disponibilize o grupo para esse tipo de atividade. Corre-se o
risco de nos perdemos nas pesquisas
É preciso, no momento em que se trabalhar com os dados, verificar o que eles ocultam.
Alguns comentários são feitos sobre o número de matrículas reais no Ifes e sobre
funcionamento da matrícula no Instituto.
Geovana: Diz que o sujeito jovem e adulto sem escolarização também está no campo.
Informou que, em sua pesquisa, precisa fazer um olhar sobre o campo. Lembra ainda a
possibilidade de aproximação com o Instituto Jones dos Santos Neves. Diz ainda que
um dos encaminhamentos para o próximo encontro do Comitê é o levantamento de
dados de escolarização.
Pondera-se sobre os cuidados que precisamos ter durante as reuniões com os gestores ao
se tratar do levantamento de dados e é preciso ter cuidado também ao demandar dados
junto às pessoas que trabalham com a estatística.
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O grupo apreciou os dados apresentados pela equipe responsável, tomando a decisão já
consensuada em outras reuniões de manter os dados levantados no acervo OBEDUC
local para estudo e aprofundamento das questões suscitadas.

