
BOLETIM Nº 4

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

Bem-vindos ao V Seminário Nacional sobre Formação de Professores de Educação de Jovens e

Adultos!

Algumas informações importantes para vocês se organizarem.

Hospedagem

Druds Hotel, Hortolândia - http://www.drudshotel.com.br/hortolandia/home.html

Entrada: 12h do dia 13 de maio

Saída: 12h do dia 15 de maio, sairemos com as malas após o café da manhã do dia 15.

OBS:  Não é  necessário  entrar  em contato  com o  hotel  para  confirmar  reserva,  todos  já  estão

incluídos.

Alimentação

Teremos café da manhã nos dias 14 e 15 e jantar nos dias 13 e 14.

O jantar do dia 13 será às 22h 30min. após a programação. Cada um deve arcar com as despesas do

almoço.

Transporte

Teremos ônibus por conta do evento em alguns momentos:

13 de maio, às 21h 45min - UNICAMP para o Hotel

14 de maio, por volta das 7h para ir do Hotel para a UNICAMP e retorno ao Hotel

15 de maio, por volta das 7h para ir do Hotel para a UNICAMP

Venda de livros

Os livros poderão ser expostos e comercializados a partir do 14/05.

Dinâmica do seminário

Comunicação  Oral:  Trabalho  científico,  oriundo  de  resultados  de  pesquisa,  em  andamento  ou

concluída, desenvolvida no domínio da Formação de educadores (as) da EJA

http://www.drudshotel.com.br/hortolandia/home.html


- 14 de maio – 14h às 18h

Nessa  atividade  não  haverá  necessidade  de  apresentação  por  meio  de  power  point,  porque  a

proposta é que funcione como um círculo de cultura. Os autores deverão orientar a sua apresentação pelas

seguintes questões problematizadoras:

1a rodada: Quais as principais contribuições do seu trabalho para a Formação de Educadores de

Jovens e Adultos? (30 minutos, 5 minutos para cada um dos 6 autores).

2a rodada: Dificuldades, desafios, obstáculos, entraves foram identificados? Quais? (30 minutos, 5

minutos para cada um dos 6 autores).

3a rodada: Quais indicativos ou proposições podem ser depreendidos de cada trabalho a fim de que

possamos projetar um Plano Nacional para a Formação de Educadores de Jovens e Adultos? (30 minutos, 5

minutos para cada um dos 6 autores).

Relato de experiência: relato de prática voltada à formação de educadores (as) que atuam na EJA

em  um  dos  diversos  âmbitos,  como:  movimentos  sociais,  governo,  organizações  não-governamentais,

universidade, entre outras.

- 15 de maio – 9h às 12h30

Nessa atividade os relatos de experiências poderão ser apresentados por meio de power point com

duração de 20 minutos para cada autor. Em seguida será realizado o debate das experiências apresentadas. 

OBS: Amanhã divulgaremos a relação dos nomes nos grupos de trabalho e as salas.

Comissão Organizadora


