Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
Programa de Pós Graduação em Educação
Núcleo I - Observatório da Educação – OBEDUC/CAPES-Inep)
Data: 07/05/2014
Local: Sala 27M/PPGE/CE/UFES
Horário: 9:00 às 12:00

Pauta:
- PROEJA- FIC - Apresentação de dados egressos do Município da Serra - EMEF
“Valéria Maria Miranda”
- Apresentação e descrição dos dados tabulados a partir de questionários de perfil
aplicados no Ifes campus Vitória.

1- Informes (Professora Edna)
- Em virtude da greve dos professores da Rede Estadual e Municipal de Ensino de
março a abril, houve a necessidade de alteração da pauta da reunião em virtude da
colaboração de alguns membros do OBEDUC em assembleias conjuntas.
- Importante verificar a matéria jornalística acerca da Escola de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) “Professor Admardo Serafim de Oliveira”, disponível no endereço
abaixo:http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2014/05/noticias/cidades/1485753-aos87 anos-senhora-decide-aprender-a-ler-e-escrever.html.
A reportagem é intitulada “Dona Odeth Loiola já escreve os nomes dos filhos e netos”.
Após esta reportagem a Escola foi parabenizada pela Subsecretária de Educação.
- Sobre a visita ao Laboratório de Imagem e Cibercultura (LABIC), pelas professoras
Edna, Karla e Elizangela. A professora Edna indica ao grupo de pesquisa da Ufes
(Núcleo I) que procure conhecer o LABIC. Esse laboratório trabalha com uma equipe
multidisciplinar e está aberto ao contato com o OBEDUC. Relata ainda que o referido
laboratório tem parceria com o INEP e que outros detalhes da visita serão repassados
por Elizangela e disponibilizados para o grupo.
- O saldo positivo da visita foi a decisão tomada pela equipe de abertura de uma bolsa
específica para o curso de Estatística, tendo em vista a necessidade de apoio do
OBEDUC no trato estatístico dos dados levantados até então e o confronto com os
dados oficiais do INEP, IBGE, PNAD e demais fontes oficiais conforme previsto pelo
OBEDUC.

- Thiago Alves, professor membro da equipe OBEDUC UFG estará representando o
OBEDUC em evento que discute estatística educacional e trará os informes para o
grupo
- Necessidade de manutenção e fortalecimento da atuação de doutorandos e mestrandos
junto aos alunos de Iniciação Científica para acompanhamento dos mesmos.
Sobre a participação em Eventos: observações
Poderá haver a colaboração para participação em eventos desde que os trabalhos a
serem apresentados sejam ligados ao OBEDUC (observar o pertencimento).
- Salientou-se que é preciso observar as normas de financiamento para a participação
em eventos com apresentação de trabalhos (ver Portaria nº 152, de 30 de outubro de
2012). Isto porque vivemos em um momento específico e há critérios para apresentação
em eventos no exterior. Houve uma consulta para a verificação dessa possibilidade. O
apoio financeiro, durante o ano de 2014, deverá ser mais voltado para a Universidade
Federal de Goiás (UFG). Caso seja necessário, pode-se tentar algum deslocamento para
o grupo de Vitória.
- Não haverá apoio financeiro para a participação no SENEPT (Minas Gerais).
- É preciso cuidado por parte de todos para não adentrarmos na lógica produtivista.
- Os membros do Observatório precisam estar sempre atentos para os movimentos feitos
pelo Fórum de EJA do Espírito Santo que estão integrados a ação da pesquisa.
- A proposta para o Seminário Nacional do OBEDUC em 2014 é a apresentação do
Referencial Teórico-Metodológico utilizado por Mestrandos e Doutorandos em suas
dissertações e teses.
- Possibilidade de realização do Seminário Nacional: 06 e 7 de novembro, com a
presença de José Paulo Netto.
- Não podemos nos descuidar dos arranjos do Seminário Local do OBEDUC.
- É preciso ainda observar a realização de eventos que envolvam os movimentos sociais.

2- Apresentação dos dados do PROEJA-FIC no Município da Serra. EMEF
“Valéria Maria Miranda”
Organização: Elizangela Ribeiro Fraga e Marcilene Fraga dos Santos
- A adesão do Município ao Programa se deu em 2008.
- Houve celebração de parceria entre a Prefeitura do Município da Serra e o Ifes campus
Serra, com a primeira turma em 2010. Salientou-se que a implantação do curso foi
estudada por Andreia em sua dissertação de Mestrado.

Quanto ao quadro docente, passou-se por algumas dificuldades no início, mas foi
grande o comprometimento do grupo, considerando-se a aproximação entre os
Pedagogos e docentes e a importância da troca de informações entre os mesmos.
Dados sobre o atendimento da EJA na EMEF “Valéria Maria Miranda” em 2014:
- 3 turmas de etapas iniciais - 92 alunos
- 2 turmas da etapa intermediária - 135 alunos
- 3 turmas de etapa conclusiva - 158 alunos
Total: 385 alunos
Observação: 4 alunos especiais (DM, surdez e cegueira).
- Há preocupação com a ocorrência da evasão nas turmas intermediárias. Registra-se a
ocorrência de cancelamento de matrículas. Observa-se um número elevado de jovens e
as turmas são divididas por idade.
No desenvolvimento do PROEJA FIC sinaliza-se para problemas voltados para a
certificação de alunos que se matriculam em curso integrado.
Problematização da evasão: há fatores que precisam ser observados sem que se leve em
conta os números frios. Deve-se considerar os cancelamentos de matrícula solicitados,
os remanejamentos e as transferências realizadas.

- Gráficos apresentados:
1. Perfil dos alunos por profissão - Curso Operador de Computador/2012
2. O que pretende fazer após o curso?
Significativa a intenção de continuar os estudos e a busca por trabalho apontada nas
respostas.
3. 1ª Turma de Eletricista de Instalação - Por gênero (2010/1 a 2011/2).
Chama-se atenção para a presença da mulher no curso.
4. Progressão - 3ª entrada
5. Operador de Computador - entrada por Faixa Etária
Destaque para a faixa de 30 a 40 anos.
6. Progressão da Primeira Turma de Operador de Computador - Por Faixa Etária
15 a 17 anos - não concluem na primeira turma.
30 a 40 anos - faixa que mais conclui.
7. Progressão da Segunda Turma de operador de Computador - Por Faixa Etária
Alunos acima de 51 anos de idade não evadiram.

Em uma das faixas etárias nenhum dos alunos permaneceu no curso.
8. Progressão da Terceira Turma de Operador de Computador - Por Gênero
Destaca-se a presença da mulher.
9. Concludentes por Curso - Eletricista de Instalações e Operador de Computador
Evasão observada no curso de Operador de Computador mostra-se menor.

3- Apresentação e descrição dos dados tabulados a partir de questionários
aplicados no Ifes campus Vitória.
Organização:Eliezer Toretta Zen
- Variáveis exploradas: nível, turno, sexo, gênero, idade, estado civil, filhos, raça, cor,
religião, acesso, atividade formal (trabalho), moradia, renda, egresso, tempo de escola e
se parou de estudar.
- O questionário foi aplicado a 92 alunos do curso Segurança de Trabalho no turno
vespertino. Durante a apreciação dos dados observou-se que vários itens do questionário
aplicados no Ifes campus Vitória relativos a questão do turno, da idade e do curso
precisam ser revistos em função de alguns equívocos constatados nas respostas dos
estudantes.
Neste momento, Maria Geovana retoma a memória da reunião do dia 26 de fevereiro de
2014 em que se reestabeleceu um grupo para cuidar do levantamento dos dados a serem
utilizados pelos membros do OBEDUC (Grupo 4 - Levantamento de Dados do IBGE,
INEP e PNAD: Elizangela, Karla, Gabriel e Flávia). Falou da necessidade de
levantamento de dados, por exemplo, em relação à demanda e a oferta de escolarização
da população jovem e adulta (EJA), cruzando dados da PNAD e IBGE. Nesse sentido,
ressalta a possibilidade do OBEDUC buscar parceria com o Instituto Jones dos Santos
Neves.
Karla informa que não faz parte dos grupos 4 ou 5, que foram reorganizados em reunião
do dia 26/02/2014. Entende que cada interessado deve buscar o levantamento de dados
específicos junto aos alunos de Iniciação Científica.
O grupo evidenciou a necessidade de rever a questão do levantamento de dados para o
OBEDUC em outro momento de encontro.
- Decidiu-se por dar continuidade à apresentação desses dados na próxima reunião dos
membros do OBEDUC a ser realizada no dia 19/05. Neste dia também deverá ser
apresentação dos dados e do espaço de pesquisa da Escola “Admardo Serafim de
Oliveira”.

- A professora Edna apresentou um novo membro do OBEDUC, o professor Valter
Martins Giovedi, que infelizmente não conseguiu efetivar presença durante o restante do
ano.

