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Anexo XI  

Relatório de Atividades (   ) Parcial  ( X ) Final 2017

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome e Sigla: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG
Endereço: Campus Samambaia - Prédio da Reitoria CEP 74001-970 Caixa Postal 131 Goiânia – GO – 
Brasil - CEP: 74605-050 
Telefones: +55 62 3521 1000
CNPJ: 01567601/0001-43
Responsável legal da IES: Orlando Afonso Valle do Amaral

2. DADOS DA EQUIPE

2.1) Coordenador Institucional – (UFG)

Coordenador institucional: MARIA EMILIA DE CASTRO RODRIGUES
CPF: 347535911-15
Endereço: Rua Dr. Gustavo Alves do Prado, Qd. 17., L. 10; Bairro Santo Hilário, CEP: 74780-240
Endereço eletrônico: me.castrorodrigues@gmail.com          
Telefones de contato: Residencial (62) 32081259; / Celular (62)996863455
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação
Link para Curriculum Lattes:  http://lattes.cnpq.br/2648444233565239

2.1.1) Coordenador Institucional Núcleo 1 (UFES)
Coordenador institucional: Eliza Bartolozzi Ferreira
CPF:  567362586-24
Endereço: Rua João Nunes Coelho, 50/101, Bairro Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29065490
Endereço eletrônico: eliza.bartolozzi@gmail.com
Telefones de contato: (27)4009-2534 / 4009-2547

Unidade Acadêmica: Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) -  
Campus Goiabeiras
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/4414820772031494

2.1.2) Coordenador Institucional Núcleo 2 (UnB)
Coordenador institucional: Lucio França Teles
CPF: 697248147-34
Endereço: : SQN 411 Bl H Apt 303  Asa Norte, Brasília/DF
Endereço eletrônico: teleslucio@gmail.com
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Telefones de contato: (61)981650001
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação -UnB
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/5691027584146161

2.2) Professores Participantes da Instituição Sede (UFG)

Nome Instituição Função
Maria  Emilia  de  Castro
Rodrigues

Faculdade de Educação UFG Professora de Ensino Superior e
coordenadora da pesquisa 

Maria Margarida Machado Faculdade de Educação UFG Professora de Ensino Superior
Miriam Fábia Alves Faculdade de Educação UFG Professora de Ensino Superior

2.2.1) Professores Participantes da Instituição Núcleo 1(UFES)

Nome 
Instituição Função

Edna Castro de Oliveira UFES Professor de Ensino Superior
Eliza Bartolozzi Ferreira UFES Professora e Coordenadora do Núcleo 1
Karla Ribeiro De Assis Cezarino UFES Professor de Ensino Superior
Marcelo Lima UFES Professor de Ensino Superior
Marcia Roxana Cruces Cuevas UFES Professor de Ensino Superior

2.2.1) Professores Participantes da Instituição Núcleo 2 (UnB)

Nome Instituição Função
Lucio Franca Teles UnB Professor e Coordenador do Núcleo 2
Erlando da Silva Rêses UnB Professor de Ensino Superior
Renato Hilário dos Reis UnB Professor de Ensino Superior

2.3).  Professores da Educação Básica Participantes do Projeto Instituição sede (UFG)

Nome Instituição Função
Ádria Assunção IFG – Campus Goiânia Professora  Efetiva  de  Ensino

Básico  Técnico  e  Tecnológico
(EBTT)

Ghesley Jorge Xavier IFG - Campus Goiânia Professora Efetivo de EBTT
Gilma Guimarães IF Goiano - Campus Rio Verde Professora efetiva de EBTT
Glaucia  Maria  Morais  França
Avelar

E. M. Joel Marcelino de Oliveira Professora, Coordenadora de Ed.
Básica  da  SME  de  Goiânia  –
bolsista mestrado UFG

Heliane Braga Coelho IFG – Campus Inhumas Professora  de  EBTT,  bolsista
mestrado UFG

Iraci Balbina Gonçalves Silva IF Goiano - Reitoria Professora de EBTT
Jacqueline  Maria  Barbosa
Vitorette

IFG – Campus Goiânia Professora de EBTT

José Angelo Gomes Nunes IF Goiano - Campus Iporá Professora de EBTT
Josué Vidal Pereira IFG - Campus Goiânia Professor  de  Educação  Básica
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do IFG
Juan Jorge Meza Montalvo IF Goiano - Campus Rio Verde Professora de EBTT
Leigh Maria de Souza IF Goiano - Reitoria Professora  Efetiva  e  Coord.  do

Núcleo  de  Apoio  Pedagógico  e
Inclusão Social

Lucianne Oliveira M. Andrade IF Goiano - Campus Ceres Professora de EBTT
Mad’Ana Desiree Ribeiro de 
Castro

Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência  e  Tecnologia  de  Goiás
(IFG) - Campus Goiânia Oeste

Professora Efetiva e Diretora do
Campus Goiânia Oeste

Marco Antônio de Carvalho Instituto Federal Goiano (IF 
Goiano) - Campus de Ceres

Professor Efetivo EBTT

Paulo Silva Melo IF Goiano - Campus Iporá Professora de EBTT
Sandra Mara Santos L. de 
Oliveira

IF Goiano - Campus Rio Verde Professora de EBTT

Sebastião Claudio Barbosa IFG - Campus Goiânia Professor Efetivo de EBTT 
Selena Carvalho Martins IFG Professora de Ed. Básica da 

SME de Goiânia
Sonia Maria de Almeida Instituto Federal de Mato 

Grosso (IFMT) – Campus 
Várzea Grande

Coordenadora  Pedagógica.
Bolsista mestrado UFG.

Suzy Mara Gomes Rosa IFG – Campus Goiânia Professora de Ed. Básica da 
SME de Goiânia

2.3.a) Estudantes/bolsistas Graduação e Pós-Graduação participantes do Projeto pela Instituição Sede

Nome Nível
Glaucia  Maria  Morais  França
Avelar

Professora, Coordenadora de 
Ed. Básica da SME de Goiânia, 
bolsista mestrado da UFG

Heliane Braga Coelho Professora de EBTT, bolsista 
mestrado da UFG

Mara Franco de Sá Bolsista doutorado da UFG
Sonia Maria de Almeida Coordenadora Pedagógica, 

bolsista mestrado da UFG
Nara Leticia Pereira Marques Bolsista da graduação
Salmonita Bruno do Nascimento Bolsista da graduação
Vinicius Rodrigues Moreira Bolsista da graduação
Viviane Rosa Da Silva Bolsista da graduação

2.3.1).  Professores da Educação Básica Participantes do Projeto Núcleo 1 (UFES)

Nome Instituição Função
Ana Ligia Oliveira Teixeira Ifes – Vitória Professor de Educação Básica
Antelmo da Silva Junior Ifes – Vitória Professor de Educação Básica
Carlos Fabian de Carvalho SEME - Vitória Professor de Educação Básica
Fabio Luiz Mação Campos Ifes – Vitória Professor de Educação Básica
Hudson Cassio Gomes Oliveira Ifes – Vitória Professor de Educação Básica
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Lucillo de Souza Junior Seme – Vitória Professor de Educação Básica
Reginaldo Flexa Nunes Ifes – Vitória Professor  de  Educação  Básica,

bolsista de mestrado
Roseliliam Candeia Rodrigues Sedu Professor de Educação Básica
Tatiana Silva Machado de Oliveira SEME - Cariacica Professor de Educação Básica
Vinicius Martins Peñha SEME - Vitória Professor de Educação Básica

2.3.b) Estudantes/bolsistas Graduação e Pós-Graduação participantes do Projeto pela Instituição Núcleo 1 (UFES)

Nome Nível
Alberto Cabral Ferreira Bolsista de mestrado 
Henrique Jose Alves Bolsista de doutorado
Reginaldo Flexa Nunes Professor de Educação Básica, 

bolsista de mestrado
Adriele dos Santos Rodrigues 
Siman

Bolsista da graduação

Ana Gisele Ferreira Bolsista da graduação
Bruno Henrique Jardim Bolsista da graduação
Dayana Cristina da Silva Bolsista da graduação
Isabela de Souza Dantas Bolsista da graduação
Karla Renata Assis de Aquino Bolsista da graduação

2.3.1).  Professores da Educação Básica Participantes do Projeto Núcleo 2 (UnB)

Nome Instituição Função
Daniel Alves de Castro SEDF Professor de Educação Básica
Dorisdei Valente Rodrigues SEDF Professor de Educação Básica
Pedro Henrique Isaac Silva IFB Professor de Educação Básica
William Marques Mesquita SEDF Professor de Educação Básica

2.3.c) Estudantes Graduação e Pós-Graduação participantes do Projeto pela Instituição Núcleo 2 (UnB)
Nome Nível
Luis Fernando C. da Costa Mestrado
Márcia Castilho Sales Doutorado
Walace Roza Pinel Mestrado
Aline Stéfany Mendes de Sousa Rezende Graduação
André Felipe de Sousa Rosa Graduação
Carla Ferreira da Silva Miranda Graduação
Janaína ferreira de Almeida Graduação
Lucas Ferreira Tabosa Graduação
Yanka Maria Rodrigues de Souza Graduação

3. DADOS DO PROJETO

3.1) Dados Gerais
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Título: Projeto: Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: identidades
dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais
Convênio ou AUXPE n.º: 13769_OBEDUC_2012

Duração do projeto
Data de Início: 09/12/2012 Data de Término: 10/11/2017
Número de meses de vigência do projeto: 48 meses
Apresentação – Resumo executivo do projeto
O projeto tem como centralidade o fortalecimento, consolidação e aprofundamento das pesquisas no âmbito da
EJA integrada à educação profissional, realizadas a partir da rede constituída pelo Edital nº 3/2006 Proeja Capes-
Setec. Busca estabelecer diálogos entre a produção dos Programas de Pós-Graduação em educação da UFG,
UFES, UnB e gestores e profissionais da escola básica envolvidos com as políticas e ações da EJA nas diferentes
configurações de sua oferta, assumida pelas redes públicas nos sistemas municipais, estadual, distrital e federal e
suas relações com o mundo do trabalho.  A oferta  do ensino médio técnico integrado e  da formação inicial
continuada dos trabalhadores integrada ao ensino fundamental recupera pressupostos teórico-metodológicos e
práticas pedagógicas cujo conteúdo objetiva uma formação profissional que supere os preceitos assistencialistas -
presente no ensino profissionalizante brasileiro nos primeiros momentos - e amplie a inserção dos estudantes a
uma  dinâmica  produtiva  que  tenha  o  mundo  do  trabalho  e  não  apenas  o  mercado  como possibilidade  de
efetivação  da atividade  profissional.  Busca-se  o  acompanhamento da política  de formação integrada  e  suas
formas de materialização nas práticas pedagógicas na perspectiva do currículo integrado,  tendo em vista os
sujeitos a quem essa oferta se destina e suas especificidades.  Como pesquisa qualitativa toma a abordagem
metodológica da bricolagem como desenho, ao considerar que a composição em rede possibilita uma atuação
conjunta dos pesquisadores com várias estratégias de pesquisa, dentre elas a pesquisa-ação e o estudo de caso em
contextos  específicos;  conta  ainda  com  o  suporte  metodológico  da  pesquisa  quantitativa  responsável  pela
sistematização da base de dados disponível no IBGE e no INEP. As reflexões tencionarão a dependência da
educação  ao  sistema  econômico,  explorando  os  desafios,  possibilidades  e  entraves  de  educação  para  os
trabalhadores na perspectiva da formação humana integral.
Objetivo Geral
Promover o fortalecimento da produção acadêmica e a formação de recursos humanos em nível de graduação e
pós-graduação, mestrado e doutorado, no campo da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional
integradas, conjugando as dimensões da formação humana integral, da gestão coletiva do trabalho solidário, da
construção de currículos integrados, dos ambientes e mídias virtuais, buscando consolidar parcerias já existentes
e efetivar novas com as escolas da rede pública de educação básica para a construção de uma escola efetivamente
para os trabalhadores.
-  Estabelecendo  relação  entre  objetivos  específicos,  ações  desenvolvidas,  resultados  alcançados,  impactos
produzidos e produções geradas, podemos afirmar que:
• Fortalecemos a rede de pesquisa interinstitucional com o envolvimento dos programas de pós- graduação em
educação da UFG, UFES e UnB, as licenciaturas que participam da pesquisa por meio dos alunos bolsistas e as
escolas da Educação Básica de Goiânia, de Vitória e do Distrito Federal e em 2016 e 2017 do IFMT; 
• Estabelecemos diálogos entre a comunidade acadêmica, gestores das políticas nacionais e locais de educação e
os diversos atores envolvidos no acompanhamento das políticas públicas, em específico, os Fóruns de EJA; 
• Identificamos pelas diferentes pesquisas o perfil dos sujeitos demandantes de escolaridade integrada à educação
profissional nas localidades, confrontando com os dados produzidos pelo IBGE e INEP; 
• As pesquisas seguem analisando as formas de organização da oferta da EJA e os desafios de sua integração com
a Educação Profissional,  sobretudo no acompanhamento a experiências do Proeja Técnico e do Proeja FIC,
mapeando  as  estratégias  pedagógicas  e  acompanhando  a  construção  de  currículos  integrados  e  inovações
pedagógicas como no Transiarte; 
•  Promovemos  no  ano  de  2013-2017  estudos  e  sistematizações  para  aprofundar  a  concepção  de  currículo
integrado como possibilidade de reconfiguração do currículo da EJA, a concepção do materialismo histórico
dialético e as possibilidades das pesquisas qualitativas, através de reuniões gerais e seminários anuais/geral da
pesquisa realizados em Brasília; 
• A Transiarte vem se constituindo como uma proposta de construção coletiva a partir da experiência estética da
arte digital como eixo de integração entre duas modalidades de ensino; Educação Profissional (EP) e Educação
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de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  através  de  oficinas  e  reuniões.  Além  das  atividades  presenciais  a  pesquisa
desenvolveu um novo site para se adequar as produções estéticas em formato de vídeo, animação e fotografia
gerados durante o processo das oficinas.
Todas estas afirmações podem ser constatadas ao o acessar a produção disponibilizada no Portal Comunidades e
no Site do Fórum EJA, através de banners e produções textuais.

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Profissional; Sujeitos da EJA; Currículo Integrado;
Mundo do Trabalho; Ambientes/mídias virtuais.

3.2) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos na Instituição Sede 
(UFG)

3.2.1) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos no Núcleo 1 (UFES)
Licenciatura (nome) Número de alunos participantes

Programa de Pós-Graduação em Educação – CE-UFES 07 (1 doutorado e 6 mestrado)
Pedagogia 02
Letras Português 02
Estatística 01
Serviço Social 01
3.2.2)Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos no Núcleo 2 (UnB)

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes
PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação 03
Pedagogia 05
Artes cênicas 01

3.3) Escolas Participantes no projeto da Instituição Lider

Nome da escola IDEB Número de 
alunos na escola

Número  de  alunos
envolvidos no projeto

E.M. ABRÃO RASSI
101 101

E.M. AGRIPINA TEIXEIRA MAGALHÃES
78 78

E.M. ALICE COUTINHO
61 61

E.M. ALONSO DIAS PINHEIRO
126 126

E.M. AMANCIO SEIXO DE BRITO
130 130

E.M. ANTÔNIO FIDELIS
45 45

E.M. BÁRBARA DE SOUZA MORAIS
135 135

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes

Programa de Pós-Graduação 04  (1  doutoranda  e  3
mestrandas)

Geografia 02
História 03
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E.M. BERNARDO ÉLIS
262 262

E.M. BRICE FRANCISCO CORDEIRO
97 97

E.M. CÉSAR DA CUNHA BASTOS
112 112

E.M. CORONEL GETULINO ARTIAGA
154 154

E.M. CORONEL JOSÉ VIANA ALVES
124 124

E.M. DONATA MONTEIRO DA MOTTA
104 104

E.M. ENGENHEIRO ROBINHO MARTINS DE AZEVEDO
170 170

E.M. FREI NAZARENO CONFALONI
78 78

E.M. GERALDA DE AQUINO
132 132

E.M. ITAMAR MARTINS FERREIRA
231 231

E.M. IZABEL ESPERIDIÃO JORGE
97 97

E.M. JAIME CÂMARA
93 93

E.M. JALES MACHADO DE SIQUEIRA
100 100

E.M. JARDIM NOVA ESPERANÇA
176 176

E.M. JESUÍNA DE ABREU
101 101

E.M. JOÃO BRAZ
62 62

E.M. JOÃO CLARIMUNDO DE OLIVEIRA
59 59

E.M. JOÃO PAULO I
108 108

E.M. JOÃO VIEIRA DA PAIXÃO
59 59

E.M. JOAQUIM CÂMARA FILHO
160 160

E.M. JOEL MARCELINO DE OLIVEIRA
111 111

E.M. LAURINDO SOBREIRA DO AMARAL
217 217

E.M. LIONS CLUBE BANDEIRANTES
143 143

E.M. MADRE FRANCISCA
84 84

8



_______________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2012

E.M. MARCOS ANTÔNIO DIAS BATISTA
33 33

E.M. MARIA ARAÚJO DE FREITAS
175 175

E.M. MARIA DA TERRA
116 116

E.M. MARIA HELENA BATISTA BRETAS
91 91

E.M. MÔNICA DE CASTRO CARNEIRO
170 170

E.M. MONTEIRO LOBATO
131 131

E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA
110 110

E.M. NOVA CONQUISTA
113 113

E.M. OSTERNO POTENCIANO E SILVA
163 163

E.M. PATRÍCIA RODRIGUES DE PAIVA
79 79

E.M. PEDRO CIRÍACO DE OLIVEIRA
117 117

E.M. PEDRO COSTA DE MEDEIROS
99 99

E.M. PEDRO XAVIER TEIXEIRA
200 200

E.M. PRESIDENTE VARGAS
92 92

E.M. PROFESSOR HILARINDO ESTEVAM DE SOUZA
139 139

E.M. PROFESSOR MOACIR MONCLAIR BRANDÃO
45 45

E.M. PROFESSOR NADAL SFREDO
127 127

E.M. PROFESSORA CLEONICE MONTEIRO WOLNEY
52 52

E.M. PROFESSORA LEONÍSIA NEVES DE ALMEIDA
228 228

E.M. PROFESSORA MARÍLIA CARNEIRO AZEVEDO DIAS
149 149

E.M. RECANTO DO BOSQUE
91 91

E.M. RENASCER
115 115

E.M. RESIDENCIAL ITAIPU
110 110

E.M. SÃO JOSÉ
144 144
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E.M. SENADOR DARCY RIBEIRO
122 122

E.M. STEPHANIA ALVES BISPO
140 140

E.M. VILA ROSA
67 67

E.M.T.I. DONA BELINHA
118 118

E.M.T.I. JARDIM NOVO MUNDO
40 40

INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
64 64

3.3.1) Escolas Participantes no projeto pelo Núcleo 1

3.3.1) Escolas Participantes no projeto pelo Núcleo 2 (UnB)

3.4) Outros colaboradores do projeto (além dos bolsistas)
Outros colaboradores do projeto (além dos bolsistas)
Nome Função no projeto

Cláudia Borges Costa Doutoranda que contribui na formação e pesquisa em Goiânia
Vânia Olária Pereira Doutoranda contribui na formação e pesquisa em Ceilândia
Raísa Gabriele Martins Bomfin Graduanda em Pedagogia pela UFG, vinculada a extensão pelo

portal do Fórum Goiano de EJA
Kátia Helena H. Firmino Ferreira Graduada em Pedagogia e graduanda em Letras Libras  pela 

UFG, vinculada a extensão pelo portal do Fórum Goiano de 
EJA

Maria José de Resende Ferreira Doutoranda e professora do IFES pesquisadora na pesquisa.
Alessandra Lisboa Doutoranda  pelo  Programa  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da

Faculdade de Educação da UnB e professora da SEDF
Danielle Estrela Xavier Pedagoga e pesquisadora voluntária.
Germano Costa Pedagogo e pesquisador voluntário.
Glauson Nogueira Chaves Professor Educação Básica – SEDF
Maria do Socorro Lima Pesquisadora voluntária contribui na administração do site UnB

Nome da escola IDEB Número de alunos na escola Número  de  alunos
envolvidos no projeto

EMEF Admardo Serafim de Oliveira - 425 309
Instituto  Federal  do  Espírito  Santo  (Ifes)  -
Campus Vitória

4.062 750

Nome da escola IDEB Número de alunos na escola Número  de  alunos
envolvidos no projeto

Centro de Ensino Médio 09 Ceilândia /DF 1.200 30
Centro Educacional 07 de Ceilândia/DF 1.250 50
Escola Classe Engenho Velho – Sobradinho/DF 850 30
Escola Classe 16 – Nova Colina, Sobradinho-DF 850 30
Instituto  Federal  de  Brasília  –  Campus  São
Sebastião/DF

900 30

Escola  Bilíngue  de  Libras  Português  Escrito  de
Taguatinga /DF

3.5 300 20
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Maria Luzia Pinho Pereira Pesquisadora voluntária – UnB
Renatha Acatauassú Estudante de graduação – UnB
Alcinea  Simões Barbosa Professora de Educação Básica do PIBID Letras-Inglês.
Amanda Cristina de Barros Graduanda vinculada ao PIBID Letras-Inglês.
Bruno Mozer Nascimento Graduando vinculado ao PIBID Letras-Inglês.
Celina KeikoSuguriMotoki Colaboradora junto ao Fórum de EJA/ES e ao Núcleo de

Educação de Jovens e Adultos da UFES
Dalva Mendes de França Colaboradora contribui com a pesquisa pelo pertencimento aos

movimentos sociais do campo, em especial o MST.
Edna Graça Scopel Doutoranda contribui na formação e pesquisa no Ifes -Vitória. 

Concluiu em janeiro de 2017.
EliesérToretta Zen Doutorando contribui na formação e pesquisa no Ifes-

CampusVitória. Concluiu em dezembro de 2016.
Elizangela Ribeiro Fraga Doutoranda contribui com a pesquisa no estado. Concluiu em 

dezembro 2017.
Emmanuel dos Santos Machado Graduando vinculada ao PIBID Letras
Gustavo Pereira de Oliveira Graduando vinculada ao PIBID Letras
Iraldirene Ricardo de Oliveira Doutoranda que contribui na pesquisa no Ifes -CampusSanta 

Tereza. Concluiu em dezembro de 2016.
Jose Lucas Batista dos Santos Graduando em Letras-Inglês e colabora com o Neja/Ufes
Karen Lois Currie Professora da Ufes/PIBID Letras-Inglês.
Lorena de Oliveira Torezani Graduanda vinculada ao PIBID Letras
Maria Jose de Resende Ferreira Doutoranda  contribui  com  a  pesquisa  no  Ifes  e  estuda  a

temática de gênero em turmas do Proeja. Concluiu em setembro
2017.

Melissa Jufo Rodrigues Graduanda vinculada ao PIBID Letras-Inglês UFES.

Tatiana de Santana Vieira Doutoranda e pesquisadora no Centro de Referência. Concluiu
em dezembro 2017.

Emmanuel dos Santos Machado Graduando vinculada ao PIBID Letras
Gustavo Pereira de Oliveira Graduando vinculada ao PIBID Letras
Lorena de Oliveira Torezani Graduanda vinculada ao PIBID Letras
Soraya  Therezinha  Rodrigues  de
Souza

Graduanda vinculada ao PIBID Letras
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS INSTITUIÇÃO LÍDER - UFG 

Indicador
da atividade 

Objetivo da atividade Descrição  sucinta  da  atividade  (inserir
início e período de realização)

Resultados alcançados

1. Aprofundar  os
conhecimentos  teóricos
balizadores  da  pesquisa.
Discutir  a  metodologia  da
investigação do materialismo
histórico-dialético.

Leitura  e  discussão em grupo de  textos
sobre materialismo histórico-dialético ao
longo de 2017. 

Produções  (resumos,  banners,  artigos,
relatórios,  etc.)  para  compor  o  livro  III  do
Obeduc embasados pelo materialismo histórico-
dialético, e melhor utilização das metodologias
de pesquisa.
Discussão  da  temática  nos  Encontros  de
formação continuada de professores da SME de
Goiânia.

2. Acompanhar os bolsistas e 
não bolsistas de Pós-
graduação, graduação - 
Iniciação Científica, Probec 
e Provec (vinculados à 
Pesquisa Obeduc), e 
professores pesquisadores 
nas atividades de pesquisas, 
com encontros periódicos de
orientação, com vistas ao 
cumprimento das exigências
formativas e de produção 
demandadas pelo 
OBEDUC. 

Realizou-se no período de agosto/2016 a
dez./2017 a orientação dos bolsistas e não
bolsistas  de  Pós-graduação,  graduação  -
Iniciação  Científica,  Probec  e  Provec
(vinculados  à  Pesquisa  Obeduc),  e
professores  pesquisadores, cuja  temática
vinculam-se  à  EJA,  Educação
Profissional,  formação de professores  de
EJA,  currículo  na  EJA,  práticas
pedagógicas,  educandos  da  EJA,
Propostas Políticos-Pedagógicas (PPP) da
EJA,  Portal  do  Fórum  Goiano  de  EJA,
entre outras temáticas.

Acompanhamento  e  avaliação do processo de
elaboração  de  Trabalhos  de  Pibic  e
Probec/Provec  de  Pedagogia/UFG  (com
apresentação de trabalho oral no 14º Conpeex),
dissertações, teses e relatórios de pesquisa cuja
temática estejam relacionadas à EJA, Educação
Profissional,  Educação  Popular,  Currículo,
formação de professores de EJA e Proeja.
Planejamento  das  formações  continuadas  de
Professores,  apoios  técnico-pedagógicos  e
coordenadores da EJA na SME de Goiânia, em
parceria  com  a  Gerência  de  EJA  (Gereja),
Gerência  de  Formação  (Gerfor)  e
Coordenadorias Regionais de Ensino (CREs).
Realização  da  formação  continuada  cujos
vídeos  encontram-se  disponíveis  no  Site  do
Fórum Goiano de EJA.

3. Analisar  dados  de
questionários aplicados junto
a alunos, professores, apoios,
coordenadores  pedagógicos
e  gestores  referentes  à

Atividades  desenvolvidas  de  janeiro  a
novembro/2017: análise de questionários,
de  avaliações  de  professores,
coordenadores,  apoios  e  gestores  do
trabalho  desenvolvido  na  formação

Avaliação  da  formação  continuada  de
professores,  coordenadores  e  apoios  técnico-
pedagógicos da SME de Goiânia.
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formação continuada. inicial  e  continuada sobre a modalidade
EJA.

4. Participar  em  discussões  e
debates  nos  institutos  e  em
outros  espaços,  que
envolvem  a  temática  da
pesquisa Obeduc. 

No ano  de  2017 o  grupo participou  de
eventos:  seminários,  mesas-redondas
discutindo  temáticas  vinculadas  à
pesquisa Obeduc. 

Divulgar  a  produção  realizada  no  âmbito  da
pesquisa;  fomentar  diálogos  sobre  os  dados,
discussões  e  elaborações  no  âmbito  da
Educação  de  Jovens  e  Adultos  vinculada  à
Educação Profissional.

5. Produzir  e  divulgar  estudos
referentes à pesquisa Obeduc
em eventos 

Produção  e  apresentação  em  eventos
científicos,  de  textos  que  abordam  o
Proeja,  EJA  e  Educação  Profissional,
formação  inicial  e  continuada,  Portal  e
Fórum Goiano de EJA;  que contribuíram
para a sistematização das experiências da
modalidade  EJA.  Atividades
desenvolvidas de Jan./2017 a Nov./2017.

Apresentação  de  trabalhos  em  eventos,
construção  de  artigos,  resumos  para
apresentação em eventos.
Sistematização  do  processo  de  trabalho  da
pesquisa  para  apresentação  no  Seminário  do
Obeduc  e  outros  eventos,  no  livro  III  da
Pesquisa e em outros livros e periódicos, bem
como encontros de formação continuada.

6. Promover  a  formação
continuada  dos  apoios
técnico-pedagógicos,
coordenadores e professores
da Educação Básica na EJA
e  acompanhar  o  trabalho
desenvolvido  com  os
professores bolsistas.

Realização  da  formação  continuada
semanal  dos apoios técnico-pedagógicos,
quinzenal  com  os  coordenadores  e
professores  da  Educação  Básica  com
acompanhamento  regular  e  auxílio  às
atividades  desenvolvidas,  como  leituras,
discussões; elaboração de eixos temáticos
ou  projetos  de  ensino-aprendizagem  nas
escolas  e  produções  escritas,  tanto  dos
pesquisadores do mestrado, Pibic, quanto
dos  professores  da  educação  básica.
Jan./2017 a nov./2017.

Aprofundamento  teórico  e  metodológico;
elaboração  de  currículo  interdisciplinar  em
processo na escola; e (re)formulação de Projetos
Pedagógicos  de  Curso  (PPCs)  Proeja,  nos
Institutos Federais (IFEs). 
Realização  da  formação  continuada  cujos
vídeos  encontram-se  disponíveis  no  Site  do
Fórum Goiano de EJA.

7. Produzir  dissertações,  teses,
Relatórios PIBIC..

Desenvolvimento da pesquisa de campo e
teórica  que  compõem  as  dissertações,
pesquisas  Pibic  e  Probec/Provec  dos
pesquisadores vinculados à Rede Obeduc
na  UFG  e  suas  parcerias.  jan./2017  a
nov/2017.

Elaboração,  qualificação  e  defesa  de
dissertações;  produção  de  relatórios/artigos
PIBIC, de Docência, Probec/Provec.

8. Qualificar  e/defender Produção  de  dissertações  a  serem Fechamento e entrega do relatório final de  tese
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dissertações  e  entregar  o
relatório final de tese.

qualificadas  (2)  e  defesa  de  tese  e
dissertações (3). jan./2017 a nov./2017.

(1); qualificações (3) e a defesa de dissertações
(3).

9. Publicar  artigo  em  livro,
revista; bem como do livro 3
desta  pesquisa  do  Obeduc
(coordenado pela UFG).

O conjunto da pesquisa produziu diversos
capítulos  para  publicação  de  livros:  um
coordenado  pela  UnB  (lançado  na
Anped),  referente  a  2016;  e  outro
coordenado  pela  UFG, que  será  lançado
em 2018. Jan./2017 a nov./2017

Produção  e  publicação  de  capítulos  coletivos
em livro da Pesquisa Obeduc coordenado pela
UFG.

10. Publicar  materiais  sobre  o
trabalho  desenvolvido  no
âmbito da pesquisa.

No período de fevereiro de 2017 houve o
processo  de  produção/sistematização  da
experiência,  textos/artigos,  banners  e
slides,  pesquisas  (TCC,  dissertações  e
teses) para apresentação no IV Seminário
da Pesquisa Obeduc, que sistematizaram
sobre  EJA,  Educação  Profissional,
método  histórico  dialético,  formação
inicial  e  continuada  de  professores  de
EJA,  currículo  na  EJA/Proeja,  práticas
pedagógicas  na  EJA/Proeja,  educandos
da EJA, Propostas Políticos-Pedagógicas
(PPP) da EJA, Portal  do Fórum Goiano
de  EJA  e  Proeja,  encaminhando  para  a
publicação de um livro sobre a produção
da pesquisa vinculada à Capes/Obeduc. 
Produção  de  materiais  didáticos  e
projetos de ensino-pesquisa no Proeja.

Divulgar  a  produção  realizada  no  âmbito  da
pesquisa;  fomentar  diálogos  sobre  os  dados,
discussões  e  elaborações  no  âmbito  da
Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  à  Educação
Profissional.

11. Produzir  e  divulgar  estudos
referentes à pesquisa Obeduc
em eventos científicos.

Produção  e  apresentação  em  eventos
científicos,  de  textos  que  abordam  o
Proeja e EJA. jan./2017 a dez.2017.

Apresentação  de  trabalhos  em  eventos
(palestras,  resumos,  comunicações  orais,
pôsteres)  para  apresentação  em  eventos,
nacionais  e  internacionais,  tais  como:  25º
SemiEdu; Jopeq, etc. 

12. Publicar  artigos  em  livros,
periódicos  e  anais  de
eventos. 

Produção  e  publicação  de  artigo  em
periódico jan./2017 a nov./2017. 

Publicação  de artigos  em periódico,  capítulos
de livro e  do livro  3 da Pesquisa Obeduc da
Rede UFG,UFES e UnB.

14
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13. Organizar  Encontros  e
Seminários de Formação

Houve o IV Seminário Obeduc da Rede
UFG,  UnB e  UFES,  realizado  na  UnB,
em 17 e 18/02/2017.

Discussão  envolvendo  docentes,  discentes,
gestores e pesquisadores da Rede de Pesquisa,
sobre a Educação de Jovens e Adultos integrada
à Educação Profissional realizada no âmbito da
UnB,  envolvendo  a  UnB,  UFG,  UFES  e
professores e gestores de escolas da Educação
Básica  (Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Goiânia, Vitória/ES, DF). Avaliação dos 5 anos
da Pesquisa Obeduc, expressa no relatório do
Seminário da Pesquisa.

4 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS PELO NÚCLEO 1 – UFES
Indicador da

atividade
Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e

período de realização)
Resultados alcançados

1. Retomar estudos desenvolvidos pelo 
grupo envolvendo a discussão e 
compartilhamento das pesquisas 
concluídas desenvolvidas por 
mestrandos e doutorandos, buscando 
aprofundar questões que persistem nas 
estratégias e práticas de construção de 
currículos integrados, nos diferentes 
níveis de atuação da pesquisa;
Prosseguir no estudo de documentos 
oficiais e legislações que envolvem a 
EJA e base epistemológica das 
políticas educativas; 
Compartilhar e discutir as experiências
desenvolvidas por professores de 
educação básica, bem como, as 
pesquisas em andamento de mestrado 
e doutorado.

A partir fevereiro a  dezembro de 2017, 
foram realizados encontros quinzenais para
avaliação, planejamento das atividades e 
distribuição das demandas de trabalho 
entre os integrantes do grupo 
OBEDUC/UFES estudos e 
aprofundamento teórico sobre formação 
integrada, sistematização de experiência e 
epistemologia das políticas educativa; 
tendo como principal referência; análise e 
discussão de documentos oficiais e de 
legislação pertinente à EJA,  bem como, a 
para organização conjunta com 
FORUM/EJA/ES junto as instancias do 
legislativo estadual e Ministério Público, 
tendo em vista interferir nos rumos 
impostos pela política estadual de EJA.

A partir dos encontros de avaliação, 
leituras e reflexões sobre o contexto 
da política estadual de educação, o 
grupo  assumiu a necessidade de se 
atentar para ações articuladas à 
dinâmica local, o que exigiu do 
grupo deslocamentos na própria 
práxis de reorganização do trabalho 
e do tempo das reuniões.  

2. Apresentar trabalho em eventos. Durante o ano de 2017alguns membros do 
Núcleo I apresentaram trabalhos em 

Apresentação de trabalhos, construção
artigos, banners e resumos para 
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eventos, com o objetivo de divulgar as 
pesquisas realizadas pelo OBEDUC.

apresentação em eventos, tais como:
- 13º Congresso Mundos de Mulheres
e  Seminário  Internacional  Fazendo
Gênero  11  –  “Transformações,
Conexões, Deslocamentos”
-  38ª  Reunião  Nacional  da  Anped  –
GT18.

3. Publicar artigos em periódicos e 
resumos em anais de eventos.

Produção de artigos publicados em 
periódicos; produção de artigos a serem 
publicados em anais de eventos.

- 38ª Reunião Nacional da Anped – 
GT18

4. Continuidade da avaliação e 
levantamento de dados do percurso 
para subsidio e conhecimento da 
realidade da EJA no estado. 

Tabulação e análise dos dados levantados. 
Período: fevereiro a dezembro de 2017.
Responsáveis: Membros da equipe 
OBEDUC

Levantamento e organização de 
dados oficiais do IBGE e INEP 
sobre a demanda e a oferta de vagas 
no Espírito Santo.

5. Acompanhar os bolsistas e não 
bolsistas de Pós-graduação, Iniciação
Científica e professores 
pesquisadores nas
atividades de pesquisas,com 
encontros periódicos de orientação, 
com vistas ao cumprimento das 
exigências formativas e de produção 
demandadas pelo OBEDUC.

Realização  de  encontros  sistemáticos  de
orientação  em  função  das  temáticas
individuais  de pesquisa dos mestrandos e
doutorandos  buscando  relações  com  os
eixos orientadores da pesquisa maior bem
como  reuniões  de  acompanhamento  dos
ICs  e  professores  de  educação  básica
através  do  compartilhamento  de
experiências  entre  os  pares,  e  estudos de
textos  sobre  concepções  e  legislação  de
EJA  e  suas  relações  com  a  educação
profissional.

- Desenvolvimento de atividades 
formativas, produção de resumos, 
plano de aula, diário de bordo, 
roteiros de estudo, artigos, textos de 
qualificação de teses e dissertações.
- 3 Qualificações  II - Doutorado

Conclusões e defesa: 
- 1dissertação de mestrado,
- 5 teses de doutorado.
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6. Fortalecer a ação política  do Fórum 
de EJA/ES em nível local e regional 
em interlocução com a pesquisa e 
com demais movimentos 
sociais,tendo em vista à realização da
CONAPE estadual.

-  Análise  temática  da  conjuntura  dos
governos Federal e Estadual.  Participação
no  Fórum  estadual  de  educação  e  na
mobilização da CONAPE estadual.
-  Efetivação  de  ações  de  mobilização
contra o fechamento de turmas e escolas,
organização de audiência pública.

Foi  possível  acompanhar  e  discutir
as políticas para EJA no Brasil e no
estado  do  Espírito  Santo,  tendo
como subsídio os dados oficiais  do
IBGE  e  INEP,  organizados  pela
equipe  OBEDUC  e  utilizados  nos
encontros da CONAPE estadual, na
avaliação dos planos municipais  de
educação.

7. Discutir as estratégias e práticas 
desenvolvidas pelos vários 
pesquisadores da Educação Básica. 

Análise das estratégias e práticas 
desenvolvidas ao longo do primeiro 
semestre de  2017 nas escolas envolvidas 
na pesquisa, bem como em outros espaços 
de atuação como o Fórum de EJA e a 
formação de professores.

Organização de materiais em 
diferentes suportes didáticos 
pedagógicos como subsidio para o 
trabalho docente com a modalidade, 
bem como com a formação de 
educadores.

4 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS PELO NÚCLEO 2 - UnB

Indicador
da atividade

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e
período de realização)

Resultados alcançados

1. Divulgação  da  pesquisa
realizada  com  apresentação
de  trabalho  em  eventos  e
participação  no  IV
Seminário  da  Rede  de
Pesquisa  Obeduc
UFG/UFES/UnB. 

Durante o ano de 2017 alguns membros do 
Núcleo 2 apresentaram trabalhos em eventos, 
com o objetivo de divulgar as pesquisas 
realizadas pelo OBEDUC e participaram do 
IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc 
UFG/UFES/UnB.’1
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2. Publicar artigos em 
periódicos e resumos em 
anais de eventos. 

Produção de artigos publicados em livros e 
anais de eventos.

Publicação de artigos em anais de eventos, e
do livro 3 da Pesquisa Obeduc da Rede 
UFG,UFES e UnB

3 Acompanhar os bolsistas e 
não bolsistas de Pós 
graduação e professores 
pesquisadores nas atividades 
de pesquisas, com encontros 
periódicos de orientação.

Realização de encontros sistemáticos de 
orientação.

- Desenvolvimento de atividades formativas
de teses e dissertações.

4 Incentivo  a  Formação
continuada de professores da
EJA  e  divulgação  da
pesquisa.

Realização  de  Marco  a  dezembro  2017.
Divulgação  das  atividades  desenvolvidas  no
âmbito  do  PROEJA-Transiarte.  Para  a
sensibilização dos docentes que buscam a inserção
na  pesquisa.  Exibição  de  vídeos  e  materiais
didático-pedagógicos.

Publicação e Participação em seminários, 
congressos e outros. Desenvolvimento de 
atividades formativas, produção de 
resumos, plano de aula, artigos, textos, 
vídeos, folder e banners.

5 Incentivo  a  Formação
continuada de professores da
EJA  e  divulgação  da
pesquisa em andamento.

Realização  de  setembro  a  dezembro  2017.
Divulgação  das  atividades  desenvolvidas  no
âmbito  do  PROEJA-Transiarte.  Para  a
sensibilização  dos  docentes  que  buscam  a
inserção  na  pesquisa.  Exibição  de  vídeos  e
materiais didático-pedagógicos.

Construção de um plano de ação na unidade
escolar para 2017.
 Aprofundamento  e  debate  dos  problemas
encontrados na EJA no DF. 
Participação  de  novos  professores  da
Educação Básica.

6 Formação  continuada  do
grupo de pesquisa PROEJA
transiarte.

Realização  de  agosto  a  dezembro  2017.
Divulgação  das  atividades  desenvolvidas  na
UnB.  Sensibilização  dos  pesquisadores,
realização   de  atividades  práticas  didático-
pedagógicas. 
Oficina  Transiarte,  com  produção  de
audiovisual, nas escolas parceiras

Realização  de  oficinas  entre  os
pesquisadores, discussão e apresentação das
atividades realizadas . 
Aprofundamento  da metodologia  utiliza  na
pesquisa.
Exibição  de  vídeos  e  materiais  didáticos
Pedagógicos e elaboração de materiais pelos
sujeitos da pesquisa.

7 Divulgação  da  pesquisa  e
experiência  com  Ambiente
Virtual  de  Aprendizagem
(AVA).

Realização  de  agosto  a  dezembro  2017  –
desenvolvimento de rede social  e um espaço
virtual de aprendizagem no ambiente virtual.  

Promover  a  interação  virtual  entre  os
membros  da  pesquisa  e  contribuir  na
formação  docente  com  utilização  de  um
AVA.

8 Reuniões  junto  à  Secretaria No primeiro  semestre  de  2017.  Reuniões  de O foco destas  discussões  se  deu em torno
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de Educação do DF (SEDF)
para  consolidação  do
PROEJA.

trabalho junto à Secretaria de Educação Básica
e  Coordenação  da  Educação  de  Jovens  e
Adultos,  ambas  unidades  da  Secretaria  de
Educação   do  DF  para  discutir  a
implementação do Projeto PROEJA-Transiarte
nas escolas do DF.  

dos documentos “Diretrizes Educacionais da
Educação  de  Jovens  e  Adultos  no  DF”  e
“Orientações  Pedagógicas  da  Integração
Profissional  com  o  Ensino  Médio  e  a
Educação de Jovens e Adultos”.

Orientações Gerais

1. Descrever sucintamente os objetivos,  atividades e  resultados alcançados.
2. Demonstrar a relação entre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. É importante explicitar, com clareza, a articulação entre atividades e

resultados, de modo a explicitar o cumprimento do objeto a que se destina o programa.
3. Os resultados devem apontar para a formação do professor, o trabalho coletivo desenvolvido, as aprendizagens possíveis, a apresentação de trabalho em

eventos, a manipulação de instrumentos para a docência e a investigação educacional, a produção de conhecimentos e saberes sobre a docência e a
escola, dentre outros. As produções, a serem apresentadas abaixo, materizalizam-se em artigos publicados, portfólios e diários de bordo, material didático
produzido (mídias, jogos, dinâmicas, etc), estratégias didáticas, relatórios de avaliação dos resultados, dentre outras). 
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5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA

Obs. 1: As produções deverão ser apresentadas individualmente em cada tabela e em ordem alfabética. Insira novas
linhas para o mesmo tipo de produto. Ao final, a tabela deverá apresentar a quantidade total da produção.

Obs.  2: Os produtos devem ser  apresentados em ANEXOS numerados,  em formato digital  (CD ou DVD) e,  quando
possível, disponibilizado na website da IES. O link deve ser informado no campo apropriado.

Obs. 3: O anexo, presente na mídia digital, deverá trazer com maiores detalhes a produção gerada.

Obs.4: Os produtos estão relacionados às atividades desenvolvidas.  Portanto, para cada tipo de produto, deverá ser
apresentado o indicador da atividade correspondente (ver quadro 4).

5.1) PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes pedagógicos produzidos, criação de
banco de imagens, criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação,
estratégias e sequências didáticas, folders, mapas conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos
de  aula,  Plataforma Moodle  e  outras,  (Wikipédia),  preparação de  aulas  e  estratégias  didáticas,
preparação  de  estratégias  e  sequências  didáticas  para  o  Portal  do  Professor,  preparação  de
minicursos, produção de cadernos didáticos,  produção de objetos de aprendizagem, produção de
roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados, sínteses e análises
didáticas; outros.

DESCRIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  EDUCACIONAL  GERADA  PELA
INSTITUIÇÃO LIDER/UFG

1) Tipo do produto: banners do IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB 
Indicador atividade: 5, 10,11, e 13

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Banner  da  pesquisa  TRABALHADORAS  EM CONFECÇÕES  -  O  TECIDO,  A LINHA,  A COSTURA,  O
TRABALHO E O SONHO DE RETORNO À ESCOLA apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa
Obeduc UFG/UFES/UnB,  no  dia  17/02/2017. Esta  pesquisa  apresenta  a  trajetória  de  trabalhadoras  em
confecções de Goiânia-GO, no que diz respeito a inserção laboral no setor de produção e confecções de
roupas, a temática resulta de pesquisa de doutorado, defendida em 2015, que buscou melhor compreender
as  relações e condições  de trabalho  que  marcam a  realidade  das  confecções,  mais  precisamente  das
trabalhadoras em facções. Palavras-chave: Trabalho. Educação. Formação Profissional. Trajetória e Gênero.
Confecções. Autora principal: Claudia Borges Costa.
(Anexo 1 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufg_claudia.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner da pesquisa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM GOIÁS: DA NEGAÇÃO AO DIREITO À
EDUCAÇÃO. A CONTINUIDADE É POSSÍVEL? apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc
UFG/UFES/UnB, no dia 17/02/2017. Esta pesquisa, realizada durante os meses de março a dezembro de
2016, tem por objetivo compreender as questões relacionadas à Educação de Jovens e Adultos enquanto
direito garantido por diversos documentos oficiais no Brasil e mundo, e ainda a possibilidade da continuidade
educacional  desta  modalidade  nos  municípios  de  Aparecida  de  Goiânia,  Luziânia  e  Goiânia,  buscando
investigar e discutir sobre o direito subjetivo à educação, aqui delimitada a EJA e sua real efetivação, a fim
de contribuir com os debates desta modalidade educacional. Palavras-chave: EJA; Políticas Públicas; Fórum
Goiano de EJA. Autora principal: Raísa Gabriele Martins Bomfim.
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(Anexo  2  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_banner_iv_seminario_raisa.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner ORGANIZAÇÃO EM REDES DO PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA: ESPAÇO DE FORMAÇÃO
POLÍTICA? apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, no dia 17/02/2017.
Esta pesquisa de graduação,  realizada durante os meses de março a dezembro de 2016,  na UFG, foi
construída a partir do projeto de extensão (Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos sobre a Educação de
Adolescentes, Jovens e Adultos – Geaja) no qual o Fórum e o Portal do Fórum Goiano de EJA encontram-se
vinculados. Teve por objetivo compreender a importância da ferramenta de monitoramento de tráfego Google
Analytics implantada no Portal do Fórum Goiano de EJA, e refletir acerca das possíveis contribuições a partir
dos dados gerados pela mesma. Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fórum Goiano de
EJA,  Portal  do  Fórum Goiano  de  EJA;  Google  Anaytics.  Autora  principal:  Kátia  Helena  Hilário  Firmino
Ferreira.
(Anexo  3  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_banner_iv_seminario_katia.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner da pesquisa de mestrado (RE)PENSANDO O PROEJA NO IFMT – CAMPUS VÁRZEA GRANDE: UM
OLHAR  DO(S)  EDUCADOR(ES)  QUE  VAI  DA  SENSIBILIDADE  À  DUREZA  DA  REALIDADE  DO(S)
SUJEITO(S) EDUCANDO(S) apresentada no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB,
no dia 17/02/2017. Esta pesquisa, realizada durante os meses de março/2016 a fevereiro de 2017, na UFG
representa a fase inicial da pesquisa de mestrado em Educação e tem como objetivo compreender em que
medida a prática pedagógica dos professores que atuam no Curso Técnico em Serviços de Condomínio -
Proeja do IFMT Campus Várzea Grande contribui ou não para a desistência ou permanência dos educandos
no  Curso,  a  partir  da  escuta  aos  sujeitos  educadores.  Palavras-chave:  EJA;  Proeja;  Evasão;  Sujeitos
educadores. Autora principal: Sônia Maria de Almeida.
(Anexo  4  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifmt_banner_iv_seminario_sonia.pdf
e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  intitulado:  PROEJA  EM  UM  CAMPUS  DO  INSTITUTO  FEDERAL  GOIANO  –  NARRATIVAS
DOCENTES  SOBRE  OS  SUJEITOS  DA EJA E  A DOCÊNCIA,  apresentado  no  dia  17/02/2017,  no  IV
Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB. Foi elaborado com objetivo de identificar o perfil
dos professores que atuam nos Cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a
Educação Profissional na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja) do Instituto Federal Goiano
analisando  a  formação,  os  conhecimentos  e  os  desafios  enfrentados por  esses  profissionais  diante  do
exercício  docente  nessa  modalidade  de  ensino;  elucidar  as  concepções  dos  professores,  dos  Cursos
Técnicos e Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos,
sobre a docência, o ensino, a aprendizagem e a percepção que eles têm dos estudantes e, por outro lado
confrontar os aspectos de identidade e de diferenças entre as duas modalidades de cursos. Autor principal:
Gilma Guimarães; coautores: Miriam Fábia Alves; Sandra Mara Santos Lemes.
(Anexo  5  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufg_ifg_gilma_%20miriam_sandra%20mara.pdf

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  intitulado:  DENSIDADE:  ABORDAGEM  INTERDISCIPLINAR  NA  EJA  –  INTERVENÇÃO
METODOLÓGICA,  apresentado  no  dia  18/02/2017,  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc
UFG/UFES/UnB. O presente trabalho traz o desenvolvimento da pesquisa sobre o currículo integrado com
sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Educação Profissional  (EP) no ensino médio com
formação integrada  para  jovens e  adultos  trabalhadores,  no Instituto  Federal  de Goiás  (IFG),  no curso
Técnico em Cozinha, Campus Goiânia-Goiás. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar os desafios e
possibilidades de construção do conceito de densidade com os educandos da EJA integrados a Educação
Profissional  no curso técnico em Cozinha,  na disciplina de química I  e/ou II.  Palavras-chave:  Educação
profissional; Educação de jovens e adultos (EJA); Instituto Federal de Goiás (IFG). Autor principal: Jacqueline
Maria Barbosa Vitorette; coautores: Selena Carvalho Martins 
(Anexo  6  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufg_ifg_jaqueline.pdf
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g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner O  ENSINO  DE  HISTÓRIA NOS  CURSOS  TÉCNICOS  INTEGRADOS  NA MODALIDADE  DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO CAMPUS GOIÂNIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
FORMAÇÃO CRÍTICA-REFLEXIVA DESSES ALUNOS,  exposto no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa
Obeduc UFG/UFES/UnB. Evidencia a importância do ensino de História frente a essas necessidades básicas
na  formação  crítica-reflexiva  do  ser  humano.  Se  analisarmos  historicamente,  os  estudantes  da  EJA,
perceberemos que são remanescentes de uma perspectiva que sempre abarcou a educação básica de
jovens e adultos utilizando-se de práticas curriculares voltadas para a profissionalização. Palavras-chave:
Curso técnico; História; Educação de jovens e adultos (EJA); Instituto Federal de Goiás (IFG).Autor principal:
Salmonita Bruno do Nascimento 
(Anexo  7  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufg_ifg_salmonita.pdf

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner LEDORES  versus  LEITORES:  EM  UMA  PERSPECTIVA  INTERDISCIPLINAR  DE  ENSINO
APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EJA,  apresentado no IV  Seminário  da Rede de  Pesquisa  Obeduc
UFG/UFES/UnB. Evidencia o trabalho com a leitura da palavra, de mundo e da sociedade em que está
inserido atendendo alunos do Curso Técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de
Educação  de  Jovens  e  Adultos,  no  que  tange  ao  seu  desenvolvimento  como  leitores  proficientes,
contribuindo para com a aquisição do hábito de ler e consequentemente para com uma maior autonomia dos
discentes  nas  diversas  áreas  do  conhecimento  educacional  e  do  mundo  social.  Palavras-chave:  Curso
técnico; Educação de jovens e adultos (EJA); Instituto Federal de Goiás (IFG). Autor principal:  Suzy Mara
Gomes. 
(Anexo  8  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufg_ifg_suzy.pdf

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner PERFIL  SOCIOECONÔMICO  DOS  ESTUDANTES  DO  CURSO  TÉCNICO  INTEGRADO  NA
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO IFG CÂMPUS GOIÂNIA OESTE E SUA
RELAÇÃO  COM  A  APRENDIZAGEM,  apresentado no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc
UFG/UFES/UnB.  Pesquisa sobre o perfil  socioeconômico  dos estudantes do Curso Técnico Integrado a
Modalidade EJA no Instituto Federal de Goiás - Campus Goiânia Oeste, para contribuir com um processo
ensino-aprendizagem que  atenda  as  reais  necessidades  destes  alunos.  Palavras-chave:  Curso  técnico;
Educação de jovens e adultos (EJA); Instituto Federal de Goiás (IFG). Autora principal:  Viviane Rosa da
Silva. 
(Anexo  9  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufg_ifg_viviane.pdf

Quantidade total 9

2) Tipo do produto: Folder ___Indicador atividade: 1, 4, 5, 6,11,13

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Folder do IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc
UFG/UFES/UnB,  realizado  na  Faculdade  de  Educação  da  UnB,  no  período  de  17  e  18/02/2018,  com
apresentação dos resultados de pesquisa (parcial e final) de bolsistas e colaboradores da Pesquisa: Desafios
da Educação de Jovens Adultos  Integrada à Educação Profissional:  Identidades dos Sujeitos,  Currículo
Integrado, Mundo do Trabalho e Ambientes/Mídias Virtuais. Elaborado por: Maria Emilia de Castro Rodrigues
e os coordenadores de núcleo.
(Anexo 10 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/folder_iv_seminario_obeduc_17e18.02.2017.pdf; 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/folder_iv_seminario_obeduc_17e18.02.2017_0.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  Folder de divulgação da Palestra “Diálogos sobre os
sujeitos,  os  saberes  e  o  conhecimento  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos  integrada  à  Educação
Profissional.", realizada pela Prof. Drª Cláudia Borges Costa, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de
Goiás – Câmpus Inhumas. Data: 17/05/2017. Criação: Heliane Braga Coelho.
(Anexo 11 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ifg_folder_palestra_dialogo_com_professores_claudia.png
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c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Folder de divulgação do curso de Proeja em Panificação, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de 
Goiás (IFG) – Câmpus Inhumas.Produzido em: maio/2017, por Heliane Braga Coelho.
(Anexo  12  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ifg_folder_divulgacao_curso_panificacao.png

Quantidade total 3

3) Tipo do produto: Relatório do Seminário e do GT 18 da Anped                     Indicador atividade: 1, 
2, 5, 10, 11, 13

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Relatório do IV SEMINÁRIO DA REDE DE PESQUISA OBEDUC UFG/UFES/UnB, realizado na Faculdade
de  Educação  da  UnB,  no  período  de  17  e  18/02/2018,  contendo  a  memória/síntese  das  atividades
desenvolvidas,  bem como  a  apresentação  dos  resultados  de  pesquisa  (parcial  e  final)  de  bolsistas  e
colaboradores da Pesquisa: Desafios da Educação de Jovens Adultos Integrada à Educação Profissional:
Identidades dos Sujeitos, Currículo Integrado, Mundo do Trabalho e Ambientes/Mídias Virtuais. Elaborado
por: Maria Emilia de Castro Rodrigues (UFG), Sônia Maria de Almeida (IFMT) e Heliane Braga Coelho (IFG).
(Anexo 13 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/relatorio_final_iv_seminario_obeduc_17e18.02.2017.pdf; 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/relatorio_final_iv_seminario_obeduc_17e18.02.2017_0.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 –  2017,  do  GT18  –  Educação  de  Pessoas  Jovens  e  Adultas,  da
Associação  Nacional  de  Pós-graduação  e  Pesquisa  em Educação  ANPEd,  perpassando  o  período  de
out./2015 a out./ 2017. Contém as atividades de coordenação o GT e representação do GT Anped em ações
de âmbito nacional, publicações do GT; atividades coletivas do GT no período;Participação de membros do
GT em atividades de representação da ANPED; deliberações do último encontro do GT 18 na 38ª Reunião
Anual da Anped. Autoria: Maria Emilia de Castro Rodrigues.
(Anexo 14 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_relatorio_atividade_gt18anped_2016_2017_ma.emilia.pdf

Quantidade total 2

4) Tipo do produto: Resumos das pesquisas                 Indicador da atividade: 5, 10, 11,12 e 13

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Resumo  da  pesquisa  de  doutorado  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc
UFG/UFES/UnB,  no  dia  17/02/2017,  com o  título:  Trabalhadoras  em confecções -  o  tecido,  a  linha,  a
costura, o trabalho e o sonho de retorno à escola. Esta pesquisa apresenta a trajetória de trabalhadoras em
confecções de Goiânia-GO, no que diz respeito a inserção laboral no setor de produção e confecções de
roupas, a temática resulta de pesquisa de doutorado, defendida em 2015, que buscou melhor compreender
as  relações e condições  de trabalho  que marcam a realidade  das confecções,  mais  precisamente das
trabalhadoras  em  facções.  Palavras-chave:  Trabalho.  Educação.  Formação  Profissional.  Trajetória  e
Gênero. Confecções. Autora principal: Claudia Borges Costa.
(Anexo 15 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_iv_seminario_claudia.pdf
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo  da  palestra  de  abertura,  proferida  pela  prof.  Drª.  Maria  Margarida  Machado,  referente  à  sua
pesquisa de pós-doutorado, apresentada no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB,
no  dia  17/02/2017,  com  o  título:  EDUCAÇÃO  E  TRABALHO  PARA  JOVENS  E  ADULTOS  –
COMPREENDENDO  RELAÇÕES  E  MEDIAÇÕES  POR  SUAS  HISTÓRIAS  DE  VIDA.  Esta  pesquisa  ,
realizada durante os meses de março a novembro de 2016, na Universidade de Sevilha – Espanha, buscou
aprofundar o uso do recurso metodológico de análise das histórias de vida pelos estudos biográficos e
autobiográficos,  bem  como  pela  sistematização  de  conhecimentos  e  experiências,  para  identificar  as
potencialidades  e  os  limites  destes  recursos,  na  compreensão  da  produção  de  conhecimento  dos
educandos  e  educadores  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  nas  relações  que  podem  ser
estabelecidas entre conhecimentos prévios e os conhecimentos novos,  produzidos no processo ensino-
aprendizagem e  nas  suas  experiências  de  trabalho  e  vida.  Palavras-chave:  Trabalho.  Educação.  EJA.
Histórias de vida. Confecções. Autora principal: Maria Margarida Machado.
(Anexo  16  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_iv_seminario_margarida.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa
Obeduc  UFG/UFES/UnB,  no  dia  17/02/2017,  com o  título:  EDUCAÇÃO DE  JOVENS E  ADULTOS  EM
GOIÁS:  DA NEGAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO. A CONTINUIDADE É POSSÍVEL? Esta  pesquisa,
realizada durante os meses de março a dezembro de 2016, tem por objetivo compreender as questões
relacionadas à Educação de Jovens e Adultos enquanto direito garantido por diversos documentos oficiais no
Brasil e mundo, e ainda a possibilidade da continuidade educacional desta modalidade nos municípios de
Aparecida  de  Goiânia,  Luziânia  e  Goiânia,  buscando  investigar  e  discutir  sobre  o  direito  subjetivo  à
educação, aqui delimitada a EJA e sua real efetivação, a fim de contribuir com os debates desta modalidade
educacional.  Palavras-chave:  EJA;  Políticas  Públicas;  Fórum  Goiano  de  EJA.  Autora  principal:  Raísa
Gabriele Martins Bomfim.
(Anexo  17  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_iv_seminario_raisa.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa
Obeduc UFG/UFES/UnB, no dia 17/02/2017, com o título: ORGANIZAÇÃO EM REDES DO PORTAL DO
FÓRUM GOIANO DE EJA:  ESPAÇO DE FORMAÇÃO POLÍTICA? Esta  pesquisa,  realizada  durante  os
meses de março a dezembro de 2016, na UFG, foi construída a partir do projeto de extensão (Fórum Goiano
de EJA e Grupo de Estudos sobre a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – Geaja) no qual o Fórum
e o Portal do Fórum Goiano de EJA encontram-se vinculados. Teve por objetivo compreender a importância
da ferramenta de monitoramento de tráfego Google Analytics implantada no Portal do Fórum Goiano de EJA,
e  refletir  acerca  das  possíveis  contribuições  a  partir  dos  dados  gerados  pela  mesma.  Palavras-chave:
Educação de Jovens e Adultos (EJA),  Fórum Goiano de EJA, Portal  do Fórum Goiano de EJA; Google
Anaytics. Autora principal: Kátia Helena Hilário Firmino Ferreira.
(Anexo  18  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_iv_seminario_katia.pdf

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo da pesquisa parcial  de mestrado  apresentada  no IV  Seminário  da  Rede de Pesquisa  Obeduc
UFG/UFES/UnB,  no  dia  17/02/2017,  com  o  título:  (RE)PENSANDO  O  PROEJA NO  IFMT –  CAMPUS
VÁRZEA GRANDE: UM OLHAR DO(S) EDUCADOR(ES) QUE VAI  DA SENSIBILIDADE À DUREZA DA
REALIDADE DO(S) SUJEITO(S) EDUCANDO(S). Esta pesquisa, realizada durante os meses de março/2016
a fevereiro de 2017, na UFG representa a fase inicial da pesquisa de mestrado em Educação e tem como
objetivo compreender em que medida a prática pedagógica dos professores que atuam no Curso Técnico em
Serviços de Condomínio - Proeja do IFMT Campus Várzea Grande contribui ou não para a desistência ou
permanência dos educandos no Curso, a partir da escuta aos sujeitos educadores. Palavras-chave: EJA;
Proeja; Evasão; Sujeitos educadores. Autora principal: Sônia Maria de Almeida.
(Anexo  19  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_sonia.pdf
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f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo  da  pesquisa  intitulada:  PROEJA  EM  UM  CAMPUS  DO  INSTITUTO  FEDERAL  GOIANO  –
NARRATIVAS DOCENTES SOBRE OS SUJEITOS DA EJA E A DOCÊNCIA, apresentada no dia 17/02/2017,
no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB. Este trabalho faz parte das atividades de
com  objetivo  de  identificar  o  perfil  dos  professores  que  atuam  nos  Cursos  do  Programa  Nacional  de
Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(Proeja) do Instituto Federal Goiano analisando a formação, os conhecimentos e os desafios enfrentados por
esses profissionais diante do exercício docente nessa modalidade de ensino; elucidar as concepções dos
professores,  dos  Cursos  Técnicos  e  Cursos  Técnicos  Integrados  ao  Ensino  Médio  na  modalidade  de
Educação de Jovens e Adultos, sobre a docência, o ensino, a aprendizagem e a percepção que eles têm dos
estudantes e, por outro lado confrontar os aspectos de identidade e de diferenças entre as duas modalidades
de cursos. Autor principal: Gilma Guimarães; coautores: Miriam Fábia Alves; Sandra Mara Santos Lemes.
(Anexo  20  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_ifgo_iv_seminario_gilma_miriam_sandra.m.pdf

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo:  DENSIDADE: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NA EJA – INTERVENÇÃO METODOLÓGICA,
apresentado no dia 18/02/2017, no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB. O trabalho
pesquisa sobre o currículo integrado com sujeitos da EJA e a EP no ensino médio com formação integrada
para jovens e adultos trabalhadores, IFG, no curso Técnico em Cozinha, Campus Goiânia-Goiás. Objetivo
geral: identificar os desafios e possibilidades de construção do conceito de densidade com os educandos da
EJA integrados a Educação Profissional no curso técnico em Cozinha, na disciplina de Química I e/ou II.
Palavras-chave:  Educação profissional;  Educação de jovens e adultos (EJA);  Instituto  Federal  de Goiás
(IFG). Autor principal: Jacqueline Maria Barbosa Vitorette; coautores: Selena Carvalho Martins 
(Anexo  21  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_ifg_iv_seminario_jacqueline_selena.pdf

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo:  O  ENSINO  DE  HISTÓRIA NOS  CURSOS  TÉCNICOS  INTEGRADOS  NA MODALIDADE  DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO CAMPUS GOIÂNIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
FORMAÇÃO CRÍTICA-REFLEXIVA DESSES ALUNOS, preparado para o IV Seminário da Rede de Pesquisa
Obeduc UFG/UFES/UnB. Evidencia a importância do ensino de História frente às necessidades básicas na
formação crítica-reflexiva do ser humano da EJA, a qual historicamente utilizando-se de práticas curriculares
voltadas para a profissionalização. Palavras-chave: Curso técnico; História; Educação de jovens e adultos
(EJA); Instituto Federal de Goiás (IFG). Autor principal: Salmonita Bruno do Nascimento 
(Anexo  22  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_ifg_iv_seminario_salmonita.pdf

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo: LEDORES  versus  LEITORES:  EM  UMA  PERSPECTIVA  INTERDISCIPLINAR  DE  ENSINO
APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EJA,  apresentado no IV  Seminário  da Rede de  Pesquisa  Obeduc
UFG/UFES/UnB. O trabalho no Curso Técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos,  com a leitura  da palavra,  de mundo e da sociedade proporciona o
desenvolvimento dos educandos como leitores proficientes, contribuindo com a aquisição do hábito de ler
uma maior autonomia dos discentes nas diversas áreas do conhecimento educacional e do mundo social.
Palavras-chave: Curso técnico;Educação de jovens e adultos (EJA); Instituto Federal de Goiás (IFG). Autor
principal: Suzy Mara Gomes. 
(Anexo  23  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_ifg_iv_seminario_suzy.pdf

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo: PERFIL  SOCIOECONÔMICO  DOS  ESTUDANTES  DO  CURSO  TÉCNICO  INTEGRADO  NA
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO IFG CÂMPUS GOIÂNIA OESTE E SUA
RELAÇÃO  COM  A  APRENDIZAGEM, apresentado no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc
UFG/UFES/UnB.  Pesquisa sobre o perfil  socioeconômico  dos estudantes do Curso Técnico Integrado a
Modalidade EJA no Instituto Federal de Goiás - Campus Goiânia Oeste, com vistas a contribuir com um
processo ensino-aprendizagem que parta das necessidades dos educandos. Palavras-chave: Curso técnico;
Educação de jovens e adultos (EJA); Instituto Federal de Goiás (IFG).Autor principal: Viviane Rosa da Silva. 
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(Anexo  24  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_ifg_iv_seminario_viviane.pdf

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo:  PROEJA EM UM CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO – NARRATIVAS DOCENTES
SOBRE OS SUJEITOS DA EJA E A DOCÊNCIA, apresentado no dia 17/02/2017, no IV Seminário da Rede
de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB. Foi elaborado com objetivo de: identificar o perfil dos professores que
atuam nos Cursos do Proeja do Instituto Federal Goiano analisando a formação, os conhecimentos e os
desafios  enfrentados  por  esses  profissionais  diante  do  exercício  docente  nessa  modalidade  de  ensino;
elucidar as concepções dos professores,  dos Cursos Técnicos e Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, sobre a docência, o ensino, a aprendizagem e a
percepção que eles têm dos estudantes; e, confrontar os aspectos de identidade e de diferenças entre as
duas modalidades de cursos. Autor principal: Gilma Guimarães; coautores: Miriam Fábia Alves; Sandra Mara
Santos Lemes.
(Anexo  25  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_ufg_ifgo_iv_seminario_gilma_miriam_sandra.m.pdf

Quantidade total 11

5) Tipo do produto: Slides ______Indicador atividade: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Slide ALIMENTOS: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NA EJA apresentado no IV Seminário da Rede
de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  no  dia  18/02/2017/UnB.  Trata-se  de  um trabalho  interdisciplinar
realizado no curso técnico de nível médio integrado em cozinha na modalidade de EJA, nos conteúdos de
química e biologia – sobre os seguintes eixos: trabalho, cultura e alimentação; conhecimento, tecnologia e
alimentação;  sujeito,  desenvolvimento  e  responsabilidade  sócio-ambiental;  serviços  de  alimentação  e
mercado x  gestão  e  alternativa  de  trabalho  e  renda –  discutindo  o  alimento  para  subsistência  e  como
mercadoria,  a  fim  de  proporcionar  aprendizagens  de  conteúdos  químicos  e  a  percepção  crítica  da
determinação social e econômica dos hábitos alimentares. Palavras-chave: Alimentos; Interdisciplinaridade;
Educação de jovens e adultos (EJA); Instituto Federal de Goiás (IFG). Autora principal:  Jacqueline Maria
Barbosa Vitorette; coautora: Selena Carvalho Martins.
(Anexo 26 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/slides_ufg_ifg_alimentos_jacqueline_selena.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slide da Palestra “Diálogos sobre os sujeitos,  os saberes e o conhecimento na Educação de Jovens e
Adultos integrada à Educação Profissional.",  realizada pela Prof.  Drª Cláudia Borges Costa,  no Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Inhumas. Data: 17/05/2017.
(Anexo  27  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ifg_slide_palestra_dialogo_com_professores_claudia.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slide apresentado na defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia com o título:  EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS EM GOIÁS: DA NEGAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO. A CONTINUIDADE É
POSSÍVEL?,  de  autoria  de  RAÍSA GABRIELE  MARTINS  BOMFIM.  Tem  por  objetivo  compreender  as
questões relacionadas à Educação de Jovens e Adultos enquanto direito garantido por diversos documentos
oficiais  no  Brasil  e  mundo,  e  ainda  a possibilidade  da  continuidade educacional  desta  modalidade  nos
municípios  de,  Aparecida  de  Goiânia,  Luziânia  e  Goiânia.  Dessa  forma  o  estudo  visa  identificar  se  os
municípios  goianos  que  atuam no  Fórum Goiano  de  EJA fazem o  atendimento  conforme  previsto  nas
legislações específicas e se há, na prática, a garantia de continuidade educacional dos alunos matriculados
na EJA. Apresentado em 06/02/2017.
(Anexo  28  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/slide_ufg_tcc_raisa_0.pdf
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d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides: EJA – abordagens históricas, PNE e IFG, apresentados na mesa redonda “Diálogos EJA no IFG –
Avaliações e Perspectivas”, no Simpósio de Pesquisa, Ensino e Extensão (Simpeex – 09 a 11/10/2017) do
IFG,  dia  10/10/2017.  Cláudia  destacou  de seus  estudos,  observações e  experiências  na  Educação de
Jovens e Adultos (EJA) o histórico da EJA no Brasil e criticou os cursos profissionalizantes muito aligeirados
e superficiais. Realizada no Câmpus Aparecida de Goiânia. Autoria: Cláudia Borges Costa.
(Anexo  29  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ifg_slides_dialogoseja2017_claudia.pptx_.pdf

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides:  Compreendendo  a  EJA através  de  sua  história.  Apresentado  no  VI  Encontro  de  Estagiários  da
Pontifícia  Universidade  Católica  de  Goiás  (PUC  Goiás),  como  parte  do  III Congresso de  Ciência  e
Tecnologia da PUC Goiás 2017.  Aborda histórico da EJA e os planos de educação (PNE, PEE, PME).
Realizada no Auditório 2, área 2 da PUC Goiás, no dia 18/10/2017. Autoria: Cláudia Borges Costa.
(Anexo  30  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_slides_eja_iv_encontro_estagio_pucgo_claudia.pdf

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides: Modalidades da Educação Básica: Um desafio para as Licenciaturas. Apresentado no XI Encontro de
Matemática da Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnologias
Henrique Santillo, realizado de 08 a 14/06/2015. Autoria: Cláudia Borges Costa. 
(Anexo  31  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_slides_mesa_redonda_modalidades_ed.bas_licenciaturas_cla
udia.pptx_.pdf

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides, EJA e o Direito à Educação, apresentados no encontro promovido pelo Grêmio Estudantil do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. O encontro debateu sobre trabalho e a exploração ao
longo do processo histórico, consumo, mídia, tecnologia,conhecimento, escola, escolarização, processo de
construção do conhecimento, direito à educação. Realizada no  Câmpus Goiânia. Autoria: Cláudia Borges
Costa. 
(Anexo  32  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_slide_eja_e_o_direito_a_educacao_claudia.pptx_.pdf

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides,  A educação  de  jovens  e  adultos:  atualidade  brasileira,  apresentados  na  Alfa  e  EJA:  I  Reunião
Regional Sul, na UFSC, com o tema Educação de Jovens e Adultos: atualidade brasileira, com apresentação
de  dados  em  tabelas  e  gráficos  demonstrando  os  verdadeiros  dados  em  torno  da  EJA na  educação
brasileira.  Realização  da  atividade:  12/09/2017.  Palavras-chave:  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA):
Analfabetismo; Alfa e EJA. Autoria: Maria Margarida Machado.
(Anexo  33  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_slide_seminario_eja_ufsc_margarida.pdf

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides, Educação de Adultos em Portugal e no Brasil: aproximações e distanciamentos, apresentado no IV
Colóquio Nacional e I Internacional “A Produção do Conhecimento em Educação Profissional”: A reforma do
ensino  médio  (Lei  13.415/2017)  e  suas  implicações para  a  educação profissional,  sobre  a  temática  da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), aproximações e distanciamentos da EJA no Brasil  e em Portugal.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA): Analfabetismo; IFRN: Apresentado no: IFRN, Natal;
data: 25/05/2017. Autoria: Maria Margarida Machado.
(Anexo  34  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_slide_coloquio_ifrn_educacao_adultos.pdf

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides, Analisar o feito nos últimos 20 anos para pensar os próximos 20 anos... Apresenta análise histórica,
sobre o recorte dos últimos 20 anos, focando nas políticas públicas de Estado voltadas para a modalidade de
ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), utilizando dos conceitos gramscianos de: papel dos intelectuais
– orgânicos e tradicionais e estado ampliado – relação entre sociedade política e sociedade civil. Palavras-
chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA): Políticas Públicas; Lei no 9394/96: Apresentado no: UFMA;
data: 02/10/2017. Autoria: Maria Margarida Machado.
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(Anexo  35  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_slides_anped_trabalho_encomendado_gt18.pdf

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides, Producir investigación y conocimiento a partir de la experiencia: las aportaciones de los enfoques
biográfico-narrativos.  Aprofundr  a  análise  dos  recursos  metodológicos  das  histórias  de  vida,  através  de
estudos biográficos e autobiográficos, bem como compreender melhor os processos de sistematização do
conhecimento e  experiência  produzidos por  estudantes e educadores  da educação de jovens e adultos
(EJA).  Palavras-chave:  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA):  Políticas  Públicas;  Biográfico-narrativo.
Apresentação em: Universidade de Sevilla, Espanha. Ano: 2017. Autoria: Maria Margarida Machado.
(Anexo  36  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_slide_pos_doutorado_seminario_us_margarida.pdf

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slides, “Trabalho  e  Educação  Popular:  diálogos  entre  Educação Profissional  e  Educação de  Jovens  e
Adultos”,  apresentados no  25º  Seminário Educação - SemiEdu , realizado de 25 a 27/09/2017, na mesa
“Trabalho e Educação Popular: diálogos entre Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos”, que
ocorreu no dia  26/09/2017.  Os slides focaram sobre:  perspectiva  sócio-histórico-ontológica  do trabalho,
exploração sobre o  trabalhador na era moderna;  e  a relação trabalho e  educação,  escola  e  educação
popular, educação profissional. O Seminário ocorreu na UFMT. Autoria: Maria Emilia de Castro Rodrigues.
(Anexo  37  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_slides_semiedu_trabalho_ep_eja_emilia.pdf

m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Slide apresentado no 14º CONPEEX, no período de 16 a 18/10/2017, sob título: FORMAÇÃO CONTINUADA
DE  APOIOS  TÉCNICO-PEDAGÓGICOS,  COORDENADORES,  DIRETORES  E  PROFESSORES  DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. Pesquisa PIBIC com objetivo acompanhar, observar e registrar a
formação continuada dos profissionais da EJA, na FE/UFG e em uma escola, bem como analisar os dados
coletados ao  longo  da  pesquisa  para  levantamento  dos  avanços e  retrocessos  ocorridos  na  formação.
Palavras-chave:  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA);  Formação  Continuada;  Secretaria  Municipal  de
Educação e Esporte de Goiânia (SME de Goiânia). Autora: Patrícia de Moraes Fontenele.
(Anexo  38  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/slide_conpeex_patricia.pdf

Quantidade total 13

6) Tipo do produto: Palestra                               Indicador atividade: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Palestra:  Compreendendo a EJA através de sua história. Apresentada no VI Encontro de Estagiários da
Pontifícia  Universidade  Católica  de  Goiás  (PUC  Goiás),  como  parte  do  III  Congresso de  Ciência  e
Tecnologia da PUC Goiás 2017.  Aborda histórico da EJA e os planos de educação (PNE, PEE, PME)..
Realizada no Auditório 2,  área 2 da PUC Goiás,  no dia 18/10/2017. Caderno de Programação, p. 161.
Autoria: Prof. Drª Cláudia Borges Costa.
(Anexo 39 em mídia digital e ou hiperlink): http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/cct/wp-
content/uploads/sites/50/2017/10/Caderno_de_Programacao_CT.pdf; 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_palestra_mesa_programacao_ciencia_tec_pucgo_claudia.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Palestra PROEJA – A experiência da implantação da EJA no IFG – Campus Goiânia. Apresentada no VI
Encontro  de  Estagiários  da  Pontifícia  Universidade  Católica  de  Goiás  (PUC Goiás),  como  parte  do  III
Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás 2017. Realizada no Auditório 2, área 2 da PUC Goiás, no
dia  18/10/2017.  Caderno  de  Programação,  p.  161.  Autoria: Dra.  Jacqueline  Maria  Barbosa  Vitorette  –
Professora do IFG.
(Anexo  40  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/cct/wp-
content/uploads/sites/50/2017/10/Caderno_de_Programacao_CT.pdf;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifg_palestra_mesa_programacao_ciencia_tec_jacqueline.pdf
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c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Palestra EJA – abordagens históricas, PNE e IFG, apresentada na mesa redonda “Diálogos EJA no IFG – 
Avaliações e Perspectivas”, no Simpósio de Pesquisa, Ensino e Extensão (Simpeex) do IFG, dia 10/10/2017. 
Cláudia destacou de seus estudos, observações e experiências na Educação de Jovens e Adultos (EJA) o 
histórico da EJA no Brasil e criticou os cursos profissionalizantes muito aligeirados e superficiais. Realizada 
no Câmpus Aparecida de Goiânia. Autoria: Cláudia Borges Costa.
(Anexo  41  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifg_palestra_mesa_programacao_simpeex2017_claudia.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Palestra, “Trabalho e Educação Popular:  diálogos entre Educação Profissional  e Educação de Jovens e
Adultos”,  proferida  dia  26/09/2017  na  mesa  “Trabalho  e  Educação  Popular:  diálogos  entre  Educação
Profissional e Educação de Jovens e Adultos”, no  25º  Seminário Educação - SemiEdu , realizado de 25 a
27/09/2017, na UFMT. Abordou sobre: perspectiva sócio-histórico-ontológica do trabalho, exploração sobre o
trabalhador  na  era  moderna;  e  a  relação  trabalho  e  educação,  escola  e  educação  popular,  educação
profissional. Autoria: Maria Emilia de Castro Rodrigues.
(Anexo  42  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  https://www.dropbox.com/s/oim7lth2e7chvl5/Programa
%C3%A7%C3%A3o%20Oficial.pdf?dl=0;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_palestra_mesa_semiedu2017_mariaemilia.pdf

Quantidade total 4

7) Tipo do produto: Projeto (de curso, de atividades, de inovação)    Indicador atividade: 1, 3, 4, 6

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Projeto de Atividades com Protagonismo Local (2017) /  Campus Inhumas, com o título:  EJA: Desafios da
docência na formação do jovem e adulto trabalhador, tendo como coordenadora Maria Angélica Peixoto e
organizadoras:  Heliane  Braga  Coelho  e  Sílvia  Cristina  Dorneles  de Morais.  Realizado  em:  26/04/2017.
Público alvo: Professores, técnico-administrativos e comunidade local
(Anexo 43 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ifg_projeto_eja_protagonismo_local_heliane.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino
Médio  em  Panificação,  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (Período:  setembro/2016  a
agosto/2017).  As  principais  alterações  foram:  redução  do  curso  de  4  anos  para  3  anos,  certificação
intermediária como Masseiro (CBO 8483-15) e inclusão das disciplinas integradoras. O PPC aproximou-se
da legislação vigente da EP e do Proeja (BRASIL, 1996, 2006, 2008, 2012) com o Catálogo Nacional dos
Cursos Técnicos e com as legislações acadêmicas do IFG (IFG, 2016, 2017). Equipe elaboradora: Ana
Paula M.Oliveira, Beatriz dos S. Siqueira, Heliane Braga Coelho, Karla F.D. Cassiano, Luciana P.Marques,
Maria Angélica Peixoto, Paulo Henrique C.Vasconcelos, Sílvia Cristina D.Morais, Simone S.Machado, Thaísa
L.F.Oliveira, Weslei S.Araújo.
(Anexo  44  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ifg_projeto_ppc_panificacao_proeja_campus_inhumas_heliane.pd
f

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Projeto com o título Formação Continuada de Professores da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, desenvolvido de janeiro a dezembro /2017, com ações de
caráter formativo empreendidas pela Educação de Jovens e Adultos (EAJA), da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte de Goiânia (SME). Essa formação continuada está baseada na reflexão-ação-reflexão
acerca  dos  conhecimentos  científicos,  pedagógicos  e  prática  docente,  com  vistas  a  contribuir  para  a
materialização da Proposta Político-Pedagógica da EAJA, em cada unidade escolar da Rede Municipal de
Educação e Esporte de Goiânia (RME de Goiânia). Desenvolvida na parceria SME de Goiânia (Gereja,
Gerfor e CREs), FE/UFG e Fórum Goiano de EJA.
(Anexo  45  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/proj_form_eaja_2017_0.pdf;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/calendario_complementar_2017.jpg
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Quantidade total 2

8) Tipo do produto: Relatório de Estágio Docência ____Indicador atividade: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13.

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Relatório do estágio docência realizado pelo bolsista de mestrado Rodrigo de Freitas Amorim, com o título:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES:  CONSIDERAÇÕES
SOBRE A IMPORTÂNCIA E O IMPACTO DA EJA COMO COMPONENTE CURRICULAR DE UM CURSO
DE LICENCIATURA EM QUÍMICA. O trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa
em sala de aula com alunos e alunos da Licenciatura Plena em Química do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Uruaçu, em que se procurou verificar a importância e o impacto que
a presença  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  como componente  curricular  obrigatório  na  licenciatura
promoveu na compreensão dos licenciandos sobre a referida modalidade. Período do Estágio: março/2015 a
setembro/2016.
(Anexo 46 e 46a em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifg_relatorioestagio_docencia_rodrigo2.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório do estágio em docência realizado pela bolsista de mestrando Heliane Braga Coelho, com o título:
RELATÓRIO DE PROPOSTA(S) DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ESTÁGIO DOCÊNCIA - PROGRAMA
OBEDUC. Foram desenvolvidas cinco atividades interventivas com o objetivo de promover uma educação
com  qualidade  social  aos  jovens  e  adultos  trabalhadores  matriculados  no  IFG-Campus  Inhumas.  As
atividades  interventivas  foram:  1)  Reestruturação  da  Proposta  Pedagógica  do  Curso  da  Educação
Profissional  Técnica  Integrada  ao  Ensino  Médio  em  Panificação,  Proeja  (Período:  setembro/2016  a
agosto/2017); 2)  Elaboração de um panfleto para divulgação do Processo Seletivo de Matrículas – EJA
2017/2; 3) Organização de um momento de formação pedagógica para os professores que atuam no Proeja;
4) Divulgação da palestra de formação; 5) Atividades pedagógicas desenvolvidas junto aos professores e
educandos do Curso Proeja. Período: set./2016 e ago./2017.
(Anexo  47  e  47a  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifg_relatorio_docencia_heliane.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório do estágio em docência intitulado “Trabalho interdisciplinar envolvendo os diferentes componentes
curriculares  do  Segundo  Segmento,  modalidade  EJA,  na  Escola  Municipal  Joel  Marcelino  de  Oliveira”,
realizado  pela  bolsista  mestranda  Gláucia  Maria  Morais  França  Avelar.  Nele  consta  o  processo  de
desenvolvimento  do  plano  de  trabalho  docente  na  Escola  Municipal  Joel  Marcelino  de  Oliveira  e  sua
experiência em relação à docência compartilhada, cuja coordenação e acompanhamento do trabalho esteve
sob a responsabilidade da coordenação pedagógica, função desempenhada pela mestranda ao longo de
toda a experiência relatada. Período: 15/03/2015 a 20/12/2015
(Anexo  48  e  48a  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_relatorio_estagio_docencia_glaucia_0.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório do estágio docência realizado pela bolsista mestranda Sônia Maria Almeida intitulado: Relatório de
Proposta(s) de Intervenção Pedagógica Estágio Docência - Programa Obeduc, realizado no período de jun.
a dez./2017. Tratam-se de atividades desenvolvidas no IFMT em 2017/2..
(Anexo 49 e 49a em mídia digital e ou hiperlink): 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
A  bolsista  de  mestrado  Ariadny  Cândido  Morais  realizou  o  Estágio  Docência,  conforme  consta  no
histórico/declaração do PPGE da Faculdade de Educação/UFG em anexo.
(Anexo 50 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo histórico escolar

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
A bolsista de mestrado Maria Aldina Gomes da Silva Francisco realizou o Estágio Docência, conforme consta
no histórico/declaração do PPGE da Faculdade de Educação/UFG em anexo.
(Anexo 51 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo histórico escolar
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g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
A  bolsista  de  doutorado  Mara  Franco  de  Sá  realizou  o  Estágio  Docência,  conforme  consta  no
histórico/declaração do PPGE da Faculdade de Educação/UFG em anexo.A bolsista de mestrado Gláucia 
(Anexo 52 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo histórico escolar

Quantidade total 7

9) Tipo do produto: Relatório de pesquisa (Pibic, Probec, bolsista_Obeduc)              Indicador de 
Atividade: 1, 2, 3, 6, 7

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório  Final  da  pesquisa  PIBIC  intitulado  FORMAÇÃO  CONTINUADA  DE  APOIOS  TÉCNICO-
PEDAGÓGICOS, COORDENADORES, DIRETORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS. O texto apresenta os resultados finais da PIBIC vinculada ao Projeto de Pesquisa Educação de
Jovens e Adultos (EJA) na Secretaria Municipal  de Educação de Goiânia (SME):  história e memória.  O
objetivo  da  pesquisa  foi  acompanhar,  observar,  registrar,  organizar  e  analisar  os  dados  da  formação
continuada dos formadores FE/UFG, e dos diretores e professores que atuam nas 62 escolas de EJA da
SME de Goiânia, em 2016/2017. Palavras-chave: EJA; SME; Formação Continuada. Autoras: Patrícia de
Moraes Fontenele; Maria Emilia de Castro Rodrigues.
(Anexo  53  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/relatorio_final2016_patricia.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório Final da pesquisa intitulado A implantação do Proeja – FIC / Pronatec em dez escolas da Rede
Municipal de Ensino de Goiânia, constitui-se em objeto de estudo de pesquisa desenvolvida pela mestranda
e bolsista da Capes/Obeduc Gláucia Maria Morais França, referente ao período de 2013 e 2014 a análise os
dados da formação continuada dos formadores FE/UFG, e dos diretores e professores que atuavam nas 13
escolas que desenvolveram a experiência. O foco é na pesquisa realizada para levantamanto do perfil dos
professores.  Palavras-chave:  EJA;  Proeja-FIC;  Perfil  dos  professores;  Formação  Continuada.
Autoras:Gláucia Maria Morais França.
(Anexo  54  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/relatorio_final2016_patricia.pdf

Quantidade total 2

10) Tipo do produto: Plano de Trabalho                      Indicador de Atividade: 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Plano  de  Trabalho  da  pesquisa  PIBIC  intitulado  FORMAÇÃO  CONTINUADA DE  APOIOS  TÉCNICO-
PEDAGÓGICOS, COORDENADORES, DIRETORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS.  Texto  elaborada para concessão de  bolsa do Programa Institucional  de  Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC),  na  área  de  ciências  Humanas,  com  o  objetivo  da  acompanhar,  observar,  registrar,
organizar  e  analisar  os  dados  da  formação  continuada  dos  formadores  FE/UFG,  e  dos  diretores  e
professores que atuam nas 62 escolas de EJA da SME de Goiânia, em 2016/2017. Palavras-chave: EJA;
SME; Formação Continuada. Autoras: Patrícia de Moraes Fontenele; Maria Emilia de Castro Rodrigues.
(Anexo  55  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/plano_trabalho_2017_patricia.pdf

11) Tipo do produto: Comunicação oral                              Indicador atividade: 1, 2, 7, 10, 11
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Comunicação Oral no 14º CONPEEX, no período de 16 a 18/10/2017, sob título: EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS NO PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA:  DESAFIOS DA ARTICULAÇÃO EM REDES.
Trabalho Probec com objetivo de compreender a mobilização dos fóruns de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), na luta por políticas públicas, na articulação com diversos segmentos da sociedade interessados na
modalidade,  com vistas  à  efetivação  do  direito  à  educação  estabelecida  nos  dispositivos  legais.  Nele
aborda-se o histórico da EJA no Brasil, o surgimento dos fóruns de EJA, seus impactos na modalidade, com
foco no Portal  do Fórum Goiano de EJA,  como espaço de articulação em rede e mobilização política.
Palavras_chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fórum Goiano de EJA, Portal do Fórum Goiano de
EJA. Autora principal:  Kátia Helena Hilário  Firmino Ferreira;  coautoras:  Raísa Gabriele Martins Bomfim;
Maria Emilia de Castro Rodrigues.
(Anexo 56 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site12721/site/arquivos/PROBEC.pdf; 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/artigo_conpeex_2016_katia.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Comunicação Oral no 14º CONPEEX, no período de 16 a 18/10/2017, sob título: Formação continuada de
apoios  técnico-pedagógicos,  coordenadores,  diretores  e  professores  da  educação de  jovens  e  adultos.
Pesquisa PIBIC com objetivo acompanhar, observar e registrar a formação continuada dos profissionais da
EJA, na FE/UFG e em uma escola, bem como analisar os dados coletados ao longo da pesquisa para
levantamento dos avanços e retrocessos ocorridos na formação. Palavras-chave: Educação de Jovens e
Adultos (EJA); Formação Continuada; Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME de
Goiânia). Autora: Patrícia de Moraes Fontenele.
(Anexo  57  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site12721/site/arquivos/PIBIC.pdf;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_artigo_pibic_conpeex2017_patricia_ma.emilia.pdf

b) Descrição do produto gera$do (Max. 100 palavras):
Comunicação  oral  com o  título:  O PROCESSO DE JUVENILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS, apresentada no Encontro de Jovens Pesquisadores do Centro Oeste e Norte do Brasil
(Jopeq), realizado na UFMT, dia 07/02/2017. Objetivo: refletir sobre o fenômeno da juvenilização da
Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  buscando  entender  os  determinantes  que  levam  ao
crescimento significativo de jovens que se encontram com defasagem idade-série a migrarem para
EJA e  suas  expectativas  com o  retorno  à  escola.  Palavras-chave:  Juvenilização;  Educação de
Jovens e Adultos; Educação Profissional. Autora principal: Carminha Aparecida Visquetti.

(Anexo  58  e  58a  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://www.ufmt.br/cmvmt/arquivos/4cb47fa2651f5820ce064889aba9ac0d.pdf;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifmt_comunicacao_oral_jopeq_carminha.pdf

Quantidade total 3

12) Tipo do produto: Planejamento da Formação Continuada EAJA.    Indicador atividade: 2, 6

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta  do  encontro  ampliado  com  os  (apoios  técnicos-pedagógicos  e  coordenadores  pedagógicos)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 10 de abril de 2017,
na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs) e a FE/UFG.
Objetivos: Apresentação do quadro-síntese das Metodologias da EAJA-2017; Devolução dos portfólios de
formação; Planejamento da Formação na Escola (28/04/2017). Palavras-chave: EJA; Formação Continuada;
EAJA. Autora: Maria Emilia de C. Rodrigues et al.
(Anexo 59 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/pauta_formacao_ampliada_10_04_2017.doc.pdf
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta  do  encontro  ampliado  com  os  (apoios  técnicos-pedagógico  e  coordenadores  pedagógicos)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 12 de junho de 2017,
na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos: Avaliar o
processo  de  Formação  Continuada  no  primeiro  semestre  de  2017;  Aprofundamento  dos  estudos sobre
construção e materialização curricular; Primeira entrega dos portfólios de formação. Palavras-chave: EJA;
Formação Continuada; EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al. 
(Anexo 60 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/pauta_formacao_ampliada_12_06_2017.doc.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  Pauta do encontro ampliado com os (apoios
técnicos-pedagógico  e  coordenadores  pedagógicos)  da  Formação  Continuada  da  Educação  de
Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 13 de março de 2017, na FE/UFG, em parceria com a SME
de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos: Análise das escolhas metodológicas de cada
Unidade  Escolar;  Planejamento  da  Formação  na  Escola  (2403/2017).  Palavras-chave:  EJA;  Formação
Continuada; EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 61 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/pauta_formacao_ampliada_13_03_2017.doc.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta  do  encontro  ampliado  com  os  (apoios  técnicos-pedagógico  e  coordenadores  pedagógicos)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 25 de setembro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos:
Articular a avaliação da aprendizagem na escola e a Avaliação Diagnóstica em Rede; Analisar as questões
dos  instrumentos  de  Avaliação  Diagnóstica  em  Rede,  para  a  EAJA.  Palavras-chave:  EJA;  Formação
Continuada; EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 62em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/pauta_formacao_ampliada_25_09_2017.pdf

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta  do  encontro  ampliado  com  os  (apoios  técnicos-pedagógico  e  coordenadores  pedagógicos)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 30 de janeiro de
2017, na Gerência de Formação dos Profissionais da Educação, em parceria com a Secretaria SME de
Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos: Socializar dados e apontamentos oriundos de
avaliações  acerca  do  processo  de  formação  da  EAJA-2016;  Planejamento  da  Formação  na  Escola  e
estratégias de mobilizações para à EAJA. Palavras-chave: EJA; Formação Continuada; EAJA. Autora: Maria
Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 63 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/pauta_formacao_ampliada_30_01_2017.pdf

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais -  CRES’s) da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 03 de abril de 2017,
na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos: Retomar
o quadro-síntese das Metodologias da EAJA 2017; Promover a análise reflexiva sobre o desenvolvimento
metodológico nas unidades escolares; Planejar o IV Encontro Ampliado. Palavras-chave: EJA; Formação
Continuada; EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 64 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/formacao_apoio_03_04_17.doc.pdf

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais -  CRES’s) da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 06 de março de 2017,
na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos: Retomar
a discussão sobre as metodologias de ensino previstas na PPP da EAJA; Encaminhar a análise reflexiva
sobre  a  materialização  das  propostas  metodológicas  em  cada  unidade  escola.  Palavras-chave:  EJA;
Formação Continuada; EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 65 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/formacao_apoio_06_03_17.doc.pdf
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h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais -  CRES’s) da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 07 de março de 2017,
na FE/UFG, em parceria  com a  SME de Goiânia – Gereja,  Gerfor  e CREs – e  a FE/UFG. Objetivos:
Explicitar  a  opção  metodológica  de  trabalho  formativo  adotada;  Aprofundar  a  discussão  metodológica,
articulando-a à concepção de currículo, à interdisciplinaridade, à base curricular paritária, em um movimento
reflexivo entre o aparato teórico e a prática. Palavras-chave: EJA; Formação Continuada; EAJA. Autora:
Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 66 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/formacao_apoio_07_03_17.pdf

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais -  CRES’s) da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 09 de outubro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos:
Promover  estudo  sobre  a  avaliação  na  EAJA como  elemento  constitutivo  do  processo  de  ensino  e
aprendizagem; Analisar as questões dos instrumentos de Avaliação Diagnóstica em Rede. Palavras-chave:
EJA; Formação Continuada; EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 67 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/formacao_apoio_09_10_17.doc.pdf

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais -  CRES’s) da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 11 de setembro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs –  e a UFG. Objetivos:
Promover  estudo  sobre  a  avaliação  na  EAJA como  elemento  constitutivo  do  processo  de  ensino  e
aprendizagem, em articulação entre a avaliação da aprendizagem na escola e a avaliação diagnóstica em
Rede; Analisar  as questões dos instrumentos de Avaliação Diagnóstica em Rede. Palavras-chave: EJA;
Formação Continuada; EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 68 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/formacao_apoio_11_09_17.doc.pdf

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais -  CRES’s) da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 14 de agosto de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos:
Informar e dar orientações em relação ao V Simpósio da EAJA; Promover a devolutiva da avaliação do
processo  de  formação  continuada  da  EAJA  desenvolvido  no  primeiro  semestre  de  2017;  Realizar  a
devolutiva em relação aos Portfólios da Formação na Escola. Palavras-chave: EJA; Formação Continuada;
EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 69 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/formacao_apoio_14_08_17.doc.pdf

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais -  CRES’s) da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 19 de janeiro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos:
Socializar dados e apontamentos oriundos de avaliações acerca do processo de Formação da EAJA-2016;
Promover  o  conhecimento  e  a  compreensão  do  papel  dos  Apoios  Técnico-Professores  da  GEREJA,
GERFOR e CREs, conforme Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de 2016.
Palavras-chave: EJA; Formação Continuada; EAJA. Autora: Maria Emilia de Castro Rodrigues et al.
(Anexo 70 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/formacao_apoio_19_01_17.doc.pdf
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m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Pauta do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais -  CRES’s) da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), do dia 20 de novembro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia – Gereja, Gerfor e CREs – e a FE/UFG. Objetivos:
Compreender a leitura e a produção textual  como elementos articuladores das áreas do conhecimento;
Refletir  sobre  as  contribuições  dos  componentes  curriculares  no  trabalho  com  leitura  e  escrita  numa
perspectiva  interdisciplinar;  Palavras-chave:  EJA;  Formação Continuada;  EAJA.  Autora:  Maria  Emilia  de
Castro Rodrigues et al.
(Anexo 71 em mídia digital e ou hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/formacao_apoio_20_10_17.doc.pdf

Quantidade total 11

DESCRIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  EDUCACIONAL  GERADA  PELA
INSTITUIÇÃO NÚCLEO 1 - UFES

1) Tipo do produto: Produção dos professores de educação básica (diário de bordo, mapeamento, 
textos didáticos, slides, relatórios)        Indicador atividade: 2, 4, 5

a)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Título:  Diário  de Bordo Trimestral.  Diário  de bordo das
atividades produzidas durante o segundo trimestre de 2017, por Carlos Fabian de Carvalho.  Consiste na
descrição das atividades realizadas em sala de aula. O texto contém reflexões e falas dos estudantes acerca
das  temáticas  discutidas,  bem  como  as  estratégias  utilizada  pelas/os  educadores/as.  Palavras-chave:
Relações de gênero – diversidade geracional- Educação de Jovens e Adultos
(Anexo1 em mídia digital e ou hiperlink): 
https://drive.google.com/file/d/17xyN82HjtxTOwYrrNyuvcQGGt5R1LMvi/view?usp=sharing
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Titulo: Atividade com o texto: Poluição, pobreza e meio
ambiente. Produção de atividade que busca mostrar a relação entre meio ambiente, saúde a pobreza. Ela foi
dividida em três partes para atender as diferentes demandas de leitura, escrita e matemática de três diferentes
grupos das salas de aula, e realizada por Lucillo de Souza Junior, no período de: 06/03/2017 a 22/03/2017.
(Anexo2 em mídia digital e ou hiperlink): 
https://drive.google.com/file/d/1A7D7a2mq6SB9iZ0E9awdGJMdHAaT2vt5/view?usp=sharing
c)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Título:  Oferta  de  EJA 1º  semestre  de  2017  no  ES
Continuidade do trabalho de acompanhamento, realizado desde 2015, da abertura e fechamento de turmas de
EJA no estado do ES. As duas planilhas trazem informações sobre as escolas que ofertaram vagas para EJA
na rede  estadual  do  ES no  1º  semestre  de  2017  e  assim fazer  uma comparação  com o  ano  de  2016
permitindo determinar quais turmas/turnos/escolas foram fechados ou abertos, realizado por Lucillo de Souza
Junior. Período de realização: 03/01/2017 06/01/2017: coleta de dados; 16/01/2017 a 10/02/2017: organização
das informações. Palavras-chave: Oferta de EJA, matrículas na EJA
(Anexo3 em mídia digital e ou hiperlink): 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Título: Radiografia das matrículas de estudantes no
sistema prisional do ES. Elaborada para apresentação na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa
do ES em debate sobre a EJA no sistema prisional. Esta apresentação contém informações, sob a forma de
tabelas, do Quadro de vagas na EJA das escolas de referência no sistema prisional do ES. Constam também
alguns questionamentos feitos pelo Fórum EJA aos gestores do sistema prisional, produzido por Lucillo de
Souza Junior. Período de realização: 27/03/2017 31/03/2017. Palavras-chave: EJA, Oferta de EJA, sistema
prisional.
(Anexo4 em mídia digital e ou hiperlink): 
https://drive.google.com/file/d/1CBtcQE2l7_gdmUmxM_CKQ36MmqLS1XS1/view?usp=sharing
e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Título: Mapeamento da oferta de EJA na rede estadual para o
1º semestre de 2017. Material  elaborado para ser apresentado à Comissão de Educação da Assembleia
Legislativa do ES para debate sobre a implementação da EJA semipresencial  na rede estadual.
Apresentação de informações, sob a forma de mapas e tabelas, da abertura de vagas de EJA e Ensino Médio
Regular noturno na rede estadual do ES para o 1º semestre de 2017 e uma comparação com o ano de 2016.
Produzido  por  Lucillo  de  Souza  Junior,  no  período  de  06/03/2017  a  10/03/2017.  Palavras-chave:  EJA,
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matrícula.

(Anexo5  em  mídia  digital  e  ou
hiperlink):https://drive.google.com/file/d/11qevTJpCmMn9nyWPtmEwALJkvZEHh0qz/view?usp=sharing
e)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Título:  Relatório  de  Estágio  Docente  e  das  atividades.
Relatório das atividades de dois projetos realizados no Ifes-Campus Vitória, por  Hudson Cassio Gomes de
Oliveira, iniciados em 2017 com discentes e docentes do Curso Técnico de Guia de Turismo Integrado com
Ensino Médio para Jovens e Adultos – Proeja. Estudos e discussões para reformulação do Projeto Pedagógico
do Curso Integrado de Guia de Turismo – Proeja; Estudos e discussões para planejamento da 2ª Semana do
Curso de Guia de Turismo e Primeira Feira do Turismo no Ifes campus Vitória. Palavras-chave: Projeto de
Curso; Semana de Turismo; Educação de Jovens e Adultos.
(Anexo6  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):https://drive.google.com/file/d/1DrC9zfjjkCaTcVIk2UCJSsXa-
PGBtFJY/view?usp=sharing
g)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  Título: Relatório dos encontros de formação dos educadores
da  EJA do  município  de  Cariacica.  Realizado  com  intuito  de  construir  coletivamente  a  metodologia  da
formação, coordenado por Tatiana Silva Machado de Oliveira. Período: 29/05/2017 A 05/06/2017. Palavras-
chave: Formação, EJA, Educação Popular
(Anexo7 em mídia digital e ou hiperlink): 
https://drive.google.com/file/d/1gQAjDvmBDiSwMU7TAxskr3jNBh7GdfsB/view?usp=sharing
h)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  Planejamento das Ações da Coordenação da Educação de
Jovens  e  Adultos/GEN/SEME  de  Cariacica  -  2018,  coordenado  por  Tatiana  Silva  Machado  de  Oliveira,
buscando promover uma educação de qualidade que atenda às especificidades e demandas formativas dos
sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva transformadora e problematizadora da Educação
Popular.
(Anexo8  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  https://drive.google.com/file/d/1NKZqXOgvSeEtUErVY-
O82whAmICdUros/view?usp=sharing
i)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Slides, com o tema: Repensar a prática, produzidos por Tatiana
Silva  Machado  de  Oliveira,  com o  objetivo  de  repensar  as  Práticas  Pedagógicas  no  trabalho  Coletivo  e
construir coletivamente a metodologia da Formação de Educadores(as) de Cariacica, a partir das demandas
que  emergirem no  processo.  Palavras-chave:  Formação,  EJA,  Educação  Popular.  Atividade  realizada  no
período: 29/05/2017 a 06/06/2017
(Anexo9  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  https://drive.google.com/file/d/1dmQjKtZqglR0hZ-
tu1VA0nbq_9oxHwjR/view?usp=sharing
j)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Título: Slides - Gramsci e os novos embates da filosofia da
práxis. 2006. Análise de capítulo de livro “Gramsci e os novos embates da filosofia da práxis.” Na perspectiva
de abordar a Filosofia da Práxis no sentido da “práxis revolucionária” e nas formas vivenciadas por alguma
práticas político-pedagógicas populares atuais na cultura e nos movimentos sociais, produzido por Antelmo
Silva Junior, em 20/11/2017. Palavras-chave: Práxis; movimentos sociais.
(Anexo10  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
https://drive.google.com/file/d/1gKzVdq4W1REn2ZnpVXB_9SMO9_XMsqDr/view?usp=sharing
k)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  Oficina pedagógica, produzida por Vinicius Peñha, com o
objetivo de experienciar um momento de reflexão/produção em torno das formas e modos como temos feito
nossas  conversações  e  diálogos  nas  práticas  educacionais.  Realizada  em:  22/07/2017.  Palavras-chave:
Práticas Educacionais; Escola; Educação de Jovens e Adultos. Coautora: Marcia Roxana
(Anexo11  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
https://drive.google.com/file/d/16eReaAbCXmvbOIneLC6JMHNHGw7puiJU/view?usp=sharing
l)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Título: Diário de Bordo Turma ECF: relatório de atividades
docentes.  Narrativas  das  experiências  vividas  em sala  de  aula  entre  os  meses  de  maio  e  setembro  de
2017(24/05/2017 à 06/09/2017), sistematizada por Vinicius Peñha. Palavras-chave: Educação Física; Práticas
Corporais; Alfabetização.
(Anexo12  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  https://drive.google.com/file/d/1bSVdfjXADgKIpT2zBg_9IIvph-
8IsG6l/view?usp=sharing
m)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Relatório com Título: Sobre Algumas Experiências na EJA.
Formação de pedagogos, produzida por Vinicuis Peñha, sobre algumas das experiências em sala de aula no
1º semestre de 2017. Palavras-chave: Educação Física; Práticas Corporais; Alfabetização.
(Anexo13  em  mídia  digital  e  ou
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hiperlink):https://drive.google.com/file/d/1tZVsDMJ6ofdDHnexgXzWCHG6z9ehuG9Z/view?usp=sharing

n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Slide Título: Práticas pedagógicas e organização escolar nos espaços das ocupações das escolas públicas do
Espírito Santo em 2016. O presente trabalho desenvolvido se propôs a possibilitar uma reflexão sobre as
ocupações ocorridas nas escolas públicas no ano de 2016 e em como esses jovens utilizaram/criaram uma
nova forma de ação política, diferente da ação política tradicional vista ate o seguinte momento, a organização
de maneira horizontal, a profundidade dos debates ocorridos durante o processo e o nível de envolvimento
dos estudantes no processo Ocupação; Resistência; Aprendizagem. Palavras-chave: Autor principal: Antelmo
da Silva Junior.
Anexo14 em mídia digital e ou hiperlink):

Quantidade total 14

1) Tipo do produto: Relatório de Estágio em docência                     Indicador atividade: 7
a)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Relatório  do  estágio  em docência  realizado  pelos
bolsistas Eliane Saiter Zorzal, Maria Geovana Melim Ferreira, Flavya Herzog Adamkosky Botti, Henrique Jose
Alves Rodrigues, Miguel Vinicius Teixeira da Silva, Alessandra Martins Constantino Cypriano e Alberto Cabral
Ferreira
(Anexo15 em mídia digital e ou hiperlink):   -----------------------------------------

Quantidade total 7

2) Tipo do produto: banners do IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB 
 Indicador atividade: 2

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017,  com  o  título:  Desafios  da  escolarização  de  adolescentes  em  medida  socioeducativa  de
semiliberdade. Este trabalho se propôs a compreender os desafios da prática educativa com os adolescentes
em medida socioeducativa de semiliberdade matriculados na EMEF EJA “Professor Admardo Serafim de
Oliveira”, durante o período de 2015 a 2016. Palavras-chave: EJA; Escolarização; Medida Socioeducativa;
Semiliberdade. Autora principal: Adriele dos Santos Rodrigues Siman.
(Anexo16  em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_adriele.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017,  com o título:  Práticas pedagógicas e  organização escolar  nos espaços das ocupações das
escolas públicas do espírito santo em 2016. O presente trabalho desenvolvido se propôs a possibilitar uma
reflexão sobre as ocupações ocorridas nas escolas públicas no ano de 2016 e em como esses jovens
utilizaram/criaram uma nova forma de ação política, diferente da ação política tradicional vista ate o seguinte
momento, a organização de maneira horizontal, a profundidade dos debates ocorridos durante o processo e
o nível de envolvimento dos estudantes no processo Ocupação; Resistência; Aprendizagem. Palavras-chave:
Autor principal: Antelmo da Silva Junior.
(Anexo17  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_antelmo.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017, com o título: A educação de jovens e adultos: formação inventiva, planejamento e produção de
material didático em uma prática bidocente. O presente trabalho emergiu de minha trajetória docente na
modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  e  toma  como  foco  de  investigação  as  práticas
educativas  inventivas  que  buscam  articular  planejamento,  formação  e  produção  de  material  didático
produzidos por educadores, que assumem a perspectiva da formação inventiva. Palavras-chave:  Formação
inventiva;  Planejamento;  Produção  de material  didático;  Prática  bidocente.  Autor  principal:  Carlos
Fabian de Carvalho.
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(Anexo18  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_carlos.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017, com o título: Alfabetização na EJA e a dispersão das práticas: escritas de abertura ao outro e
leituras  do  mundo.  Esta  pesquisa  abordou  a  temática  da  alfabetização  na  modalidade  de  ensino  de
Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo como o locus uma escola de EJA no município de Vitória\ES,
onde optamos por analisar as dispersões das práticas referentes as escritas de abertura ao outro e leituras
do mundo.  Palavras-chave: Alfabetização:  EJA;  Dispersão;  Prática;  Ética.  Autor  principal:  Henrique José
Alves Rodrigues 
(Anexo19 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_henrique.pdf

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017, com o título: A memória da presença feminina no Ifes Campus Vitória. A presente pesquisa se
preocupou em resgatar vestígios da memória do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Vitória, no que
diz respeito à presença feminina no corpo discente,  anterior à década de 1970. Palavras-chave:  Autora
principal: Karla Renata Assis de Aquino.
(Anexo20 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_karla.pdf

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017, com o título: A produção de material didático de matemática para EJA integrado às áreas de
arte,  inglês  e  educação  física.  O  trabalho abordou o  percurso  de  elaboração  do  material  didático  de
matemática para turmas de 2º segmento de EJA, turno vespertino, na EMEF EJA Professor Admardo Serafim
de Oliveira, em Vitória-ES, objetivando integrar várias áreas de conhecimento através de atividades comuns
e que buscavam ser específicas para cada turma tentando tratar as necessidades dos alunos de forma
individualizada. Palavras-chave: Matemática; Material didático; EJA. Autor principal: Lucillo de Souza Junior.
(Anexo21  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_lucillo.pdf

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017, com o título: Inserção e permanência no Proeja. A presente investigação situa-se na confluência
dos campos da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e tem
como objeto de estudo o Curso Proeja de Edificações do Ifes  Campus Vitória que vigorou no período de
2010 a 2014. Palavras-chave: Inserção; Permanência; PROEJA. Autor principal: Reginaldo Flexa Nunes.
(Anexo22  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_reginaldo.pdf

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017,  com o  título:  Formação  de  educadores  da  EJA em Cariacica:  desafios  e  incertezas.  Este
trabalho se propôs a analisar criticamente os movimentos produzidos pela Coordenação da Educação de
Jovens e Adultos do município de Cariacica no processo de formação continuada com os educadores da
modalidade, a partir da minha experiência na Coordenação da EJA do referido município Cariacica, frente
aos desafios que se colocavam para a gestão central: a regulamentação, a implementação e organização da
oferta  da  EJA.  Palavras-chave: Formação  de  educadores;  Experiência;  Educação  Popular;  EJA.  Autora
principal: Tatiana Silva Machado de Oliveira.
(Anexo23  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_tatiana.pdf
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i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017,  com  o  título:  O  que  pode  a  Educação  Física  pautada  na  ideia/desafio  do
“movimentopensamento” em turmas de primeiro segmento em uma escola de EJA? Trata de um projeto de
pesquisa a  ser  desenvolvido no curso de doutorado do Programa de Pós-graduação  Strictu  Sensu em
Educação Física, vinculado à área de concentração Estudos Pedagógicos e Socioculturais da Educação
Física em sua linha de pesquisa Educação Física,  Cotidiano,  Currículo e  Formação Docente.  O projeto
pretende  fugir  da  armadilha  de  colocar  a  Educação  Física  como  um  apêndice  de  algo  (no  caso,  a
alfabetização),  mas  sim  como  uma  área  de  conhecimento  que  junto  com outras  áreas  participa  como
protagonista desse processo apreensão da leitura e escrita. Palavras-chave: Educação Física; Educação de
Jovens e Adultos; Alfabetização. Autor principal: Vinicius Penha.
(Anexo24  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_ufes_vinicius.pdf

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner  apresentado  no  IV  Seminário  da  Rede  de  Pesquisa  Obeduc  UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia
17/02/2017, com o título:  Práticas pedagógicas: tentativas de integração a partir das categorias trabalho,
cultura e meio ambiente nas aulas de economia solidária e “empreendedorismo. O  presente trabalho foi
desenvolvido,  com  o  intuito  de  possibilitar  discussões  e  aprofundamento  das  relações  de
ensino/aprendizagem sobre as categorias de trabalho, cultura e meio ambiente. Palavras-chave: Trabalho;
Educação de Jovens e Adultos; Empreendedorismo . Autor principal: Hudson Oliveira.
(Anexo25 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 10

3) Tipo do produto: Resumo dos trabalhos apresentados no IV Seminário da Rede de Pesquisa 
Obeduc UFG/UFES/UnB                        Indicador atividade: 2

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Resumo do trabalho apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB,
no dia 17/02/2017, com o título: Desafios da escolarização de adolescentes em medida socioeducativa de
semiliberdade. Este trabalho se propôs a compreender os desafios da prática educativa com os adolescentes
em medida socioeducativa de semiliberdade matriculados na EMEF EJA “Professor Admardo Serafim de
Oliveira”, durante o período de 2015 a 2016. Palavras-chave:  EJA; Escolarização; Medida Socioeducativa;
Semiliberdade. Autora principal: Adriele dos Santos Rodrigues Siman.
(Anexo26  em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_adriele.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo apresentado  no IV  Seminário  da  Rede de Pesquisa  Obeduc UFG/UFES/UnB,  na UnB,  no dia
17/02/2017,  com o título:  Práticas pedagógicas e  organização escolar  nos espaços das ocupações das
escolas públicas do espírito santo em 2016. O presente trabalho desenvolvido se propôs a possibilitar uma
reflexão sobre as ocupações ocorridas nas escolas públicas no ano de 2016 e em como esses jovens
utilizaram/criaram uma nova forma de ação política, diferente da ação política tradicional vista ate o seguinte
momento, a organização de maneira horizontal, a profundidade dos debates ocorridos durante o processo e
o nível de envolvimento dos estudantes no processo Ocupação; Resistência; Aprendizagem. Palavras-chave:
Autor principal: Antelmo da Silva Junior.
(Anexo27  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_antelmo.pdf
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c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo, A educação de jovens e adultos: formação inventiva, planejamento e produção de material didático
em uma prática bidocente, apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na
UnB,  no  dia  17/02/2017. O  presente  trabalho  emergiu  de  minha  trajetória  docente  na  modalidade  de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e toma como foco de investigação as práticas educativas inventivas
que buscam articular planejamento, formação e produção de material didático produzidos por educadores,
que assumem a  perspectiva da formação inventiva.  Palavras-chave: Formação inventiva;  Planejamento;
Produção de material didático; Prática bidocente. Autor principal: Carlos Fabian de Carvalho.
(Anexo28  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_carlosfabian.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo, Alfabetização na EJA e a dispersão das práticas: escritas de abertura ao outro e leituras do mundo,
apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017.
Esta pesquisa abordou a temática da alfabetização na modalidade de ensino de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), tendo como o locus uma escola de EJA no município de Vitória\ES, onde optamos por analisar
as dispersões das práticas referentes as escritas de abertura ao outro e leituras do mundo. Palavras-chave:
Alfabetização: EJA; Dispersão; Prática; Ética. Autor principal: Henrique José Alves Rodrigues 
(Anexo29  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_henrique.pdf

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo, A memória da presença feminina no Ifes Campus Vitória, apresentado no IV Seminário da Rede de
Pesquisa  Obeduc UFG/UFES/UnB,  na  UnB,  no  dia  17/02/2017.  A presente  pesquisa  se  preocupou em
resgatar vestígios da memória do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Vitória, no que diz respeito à
presença feminina no corpo discente, anterior à década de 1970. Palavras-chave: Autora principal:  Karla
Renata Assis de Aquino.
(Anexo30  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_karla%20Renata.pdf

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo,  A produção de material  didático de matemática para EJA integrado às áreas de arte,  inglês e
educação física, apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB, no
dia  17/02/2017.  O  trabalho abordou o  percurso  de  elaboração  do  material  didático  de  matemática  para
turmas de 2º segmento de EJA, turno vespertino, na EMEF EJA Professor Admardo Serafim de Oliveira, em
Vitória-ES, objetivando integrar várias áreas de conhecimento através de atividades comuns e que buscavam
ser  específicas  para  cada  turma  tentando  tratar  as  necessidades  dos  alunos  de  forma  individualizada.
Palavras-chave: Matemática; Material didático; EJA. Autor principal: Lucillo de Souza Junior.
(Anexo31  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_lucillo.pdf

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo, Inserção e permanência no Proeja.  apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc
UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017. A presente investigação situa-se na confluência dos campos da
Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e tem como objeto de
estudo o Curso Proeja de Edificações do Ifes  Campus Vitória  que vigorou no período de 2010 a 2014.
Palavras-chave: Inserção; Permanência; PROEJA. Autor principal: Reginaldo Flexa Nunes.
(Anexo32  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_reginaldo.pdf

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo,  Formação  de  educadores  da  EJA em  Cariacica:  desafios  e  incertezas,  apresentado  no  IV
Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017. Este trabalho se
propôs a analisar  criticamente os movimentos produzidos pela  Coordenação da Educação de Jovens e
Adultos do município de Cariacica no processo de formação continuada com os educadores da modalidade,
a partir da minha experiência na Coordenação da EJA do referido município Cariacica, frente aos desafios
que se colocavam para a gestão central: a regulamentação, a implementação e organização da oferta da
EJA.  Palavras-chave: Formação  de  educadores;  Experiência;  Educação  Popular;  EJA.  Autora  principal:
Tatiana Silva Machado de Oliveira.
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(Anexo33  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_tatiana.pdf

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo, O que pode a Educação Física pautada na ideia/desafio do “movimentopensamento” em turmas de
primeiro segmento em uma escola de EJA?, apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc
UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017. Trata de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido no curso
de doutorado  do  Programa de Pós-graduação  Strictu  Sensu em Educação Física,  vinculado  à área  de
concentração  Estudos  Pedagógicos  e  Socioculturais  da  Educação  Física  em  sua  linha  de  pesquisa
Educação Física, Cotidiano, Currículo e Formação Docente. O projeto pretende fugir da armadilha de colocar
a Educação Física como um apêndice de algo (no caso,  a alfabetização),  mas sim como uma área de
conhecimento que junto com outras áreas participa como protagonista desse processo apreensão da leitura
e escrita. Palavras-chave:  Educação Física; Educação de Jovens e Adultos; Alfabetização. Autor principal:
Vinicius Penha.
(Anexo34  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_vinicius.pdf

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo, Práticas pedagógicas:  tentativas de integração a partir  das categorias trabalho,  cultura e meio
ambiente nas aulas de economia solidária e “empreendedorismo. O presente trabalho foi desenvolvido, com
o  intuito  de  possibilitar  discussões  e  aprofundamento  das  relações  de  ensino/aprendizagem  sobre  as
categorias de trabalho, cultura e meio ambiente. Palavras-chave: Trabalho; Educação de Jovens e Adultos;
Empreendedorismo . Autor principal: Hudson Oliveira. 
(Anexo35  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufes_ivseminario_obeduc_resumo_vinicius.pdf

Quantidade total 10

5) Tipo do produto: Pôster    Indicador atividade: 2

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Carta de aceite para apresentação de pôster no Simpósio Temático “143. Mulheres na tecnologia: educação
e mercado de trabalho”, realizado de 30 de julho à 04 de agosto de 2017,  no Campus da UFSC, em
Florianópolis – Santa Catarina, com o trabalho intitulado:  Estudos Femininos, EJA e EPT: interlocuções e
mediações  da  inserção  feminina  na  rede  federal  de  educação  tecnológica.  Palavra-chaves:  EJA;  EPT;
Feminina. Autora principal: Maria José Resende Ferreira.
(Anexo36  em mídia digital e ou hiperlink): 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Certificado de apresentação  de pôster no Simpósio Temático “143. Mulheres na tecnologia: educação e
mercado de  trabalho”,  realizado  de 30  de  julho  à  04 de agosto  de  2017,   no Campus da UFSC,  em
Florianópolis – Santa Catarina, com o trabalho intitulado: A memória da presença feminina no Ifes campus
Vitória.  Palavra-chaves:  EJA; Feminina;  Ifes.  Autora principal:  Karla Renata de Assis.  Coautoras:  Elaine
Cristina Borges; Maria José Resende Ferreira.
(Anexo37  em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 2

DESCRIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  EDUCACIONAL  GERADA  PELA
INSTITUIÇÃO NÚCLEO 2 – UNB

1) Tipo do produto: Apresentação    Indicador atividade: 1
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação  do  trabalho  “A ARTE  DE  TRANSIÇÃO  E  AS  TECNOLOGIAS  NO  CONTEXTO”,  no  15°
Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: arte, ação e participação; no Museu Nacional da República -
Esplanada dos Ministérios; realizado no período de 3 a 6 de outubro de 2016, por  Lucio Teles e Dorisdei
Valente Rodrigues. 
(Anexo1 em mídia digital e ou hiperlink): https://art.medialab.ufg.br/p/16146-programacao
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Título: A  ARTE  DE  TRANSIÇÃO:  TECNOLOGIAS  DIGITAIS   NA  DUCAÇÃO  DE  SURDO   
Comunicação  oral  apresentada  no  7º  Simpósio  Hipertexto  e  Tecnologias  na  Educação e  3º  Colóquio
Internacional de Educação com Tecnologias –  UFPE -  Recife –PE.  Palavras-chave: Games, Colaboração,
estética,  Transiarte.  Componentes  curriculares  /áreas  de  conhecimento:  arte,  tecnologia,  colaboração  .
Autora principal: Dorisdei Valente Rodrigues. Data de realização da atividade: 6 e 7 de dez./2016.   
(Anexo  XXXX mídia  digital  e  ou  hiperlink): ) http://www.simposiohipertexto.com.br/trabalhos/livro-de-
resumos/

Quantidade total 2

2) Tipo do produto: Oficina e minicurso: relatório                          Indicador atividade: 1, 3, 6

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Título: INOVAÇÃO  PEDAGOGICA OFICINA TRANSIARTE  COM ESTUDANTES SURDOS.  Relatório  de
Inovação pedagógica: Escola de libras Português Escrito de Taguatinga –EBT. Trata-se de um texto, com
quadro de atividades realizadas, no período de 05 de agosto a 19 de dezembro 2017.  São as atividades
realizadas pela bolsista de educação básica Dorisdei Valente Rodrigues no âmbito do Projeto de pesquisa
Proeja Transiarte,  que faz parte do programa OBEDUC/CAPES, núcleo 02 vinculado a UNB durante o
segundo  semestre  de  2017.  Palavras  chaves: práxis  transiarte,  cidadania  e  EJA.  Componentes
curriculares /áreas de conhecimento: Ciências humanas, exatas e sociais. ISBN: 978-85-7883-423-4
(Anexo3 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://docs.wixstatic.com/ugd/520cd5_0553c6e2bb5b4358aaabd2dd5174a475.pdf
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Título:  TRANSIARTE  NA  EDUCAÇÃO  DE  SURDOS:  EXPERIÊNCIA  NA  ESCOLA  BILÍNGUE  DE
TAGUATINGA. Oficina realizada em 24 de outubro de 2017, em busca de utilizar práticas pedagógicas que
consideram as especificidades de aprendizagens dos estudantes surdos e a utilização prioritariamente do
canal da visão, assim identificou-se a práxis da Transiarte como possibilidades de ensino e aprendizagem na
educação bilíngue, com estudantes da educação de jovens e adultos. Neste contexto realizou-se na Semana
Universitária  uma oficina  de  Transiarte.  Autor  principal:  Lucio  França  Teles;  coautores:  Dorisdei  Valente
Rodrigues.  Palavras-chave:  arte,  tecnologia,  currículo,  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Componentes
curriculares /áreas de conhecimento: Arte, Educação profissional, EJA, tecnologia, educação/currículo. 
(Anexo4 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 2

3) Tipo do produto: Relatório de inovação pedagógica – professores da Educação Básica   Indicador 
atividade: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
 Relatório  de  inovação  pedagógica  OFICINA TRANSIARTE  NO  CENTRO  DE  ENSINO  MEDIO  03  DE
CEILANDIA, com as atividades realizadas em 2013/2014, pelo bolsista Michelângelo Heberval Bezerra Lima,
de  educação  básica,  no  âmbito  do  Projeto  de  Pesquisa  Proeja  Transiarte,  que  faz  parte  do  programa
OBEDUC/CAPES: Desafios da Educação de Jovens Adultos Integrada à Educação Profissional: Identidades
dos Sujeitos, Currículo Integrado, Mundo do Trabalho e Ambientes/Mídias Virtuais, vinculado à UnB durante
o  ano  de  2013/2014.  Componentes  curriculares  /áreas  de  conhecimento:  Ciências  humanas,  exatas  e
sociais. Autores: Michelângelo Heberval Bezerra Lima e Pedro Anáncio Camarano.
(Anexo5  em mídia digital e ou hiperlink): 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório de inovação pedagógica denominado OFICINA TRANSIARTE NO CENTRO DE ENSINO MEDIO
03 DE CEILANDIA, com as atividades realizadas em 2014, pelo bolsista Rômulo Cesar de Melo Santiago, da
educação  básica,  no  âmbito  do  Projeto  de  Pesquisa  Proeja  Transiarte,  que  faz  parte  do  programa
OBEDUC/CAPES: Desafios da Educação de Jovens Adultos Integrada à Educação Profissional: Identidades
dos Sujeitos,  Currículo Integrado,  Mundo do Trabalho e Ambientes/Mídias Virtuais,  vinculado à UnB,  no
período  de  10  de  dezembro  de  2013  a  30  de  agosto  de  2014.  Componentes  curriculares  /áreas  de
conhecimento: Ciências humanas, exatas e sociais.
Autor principal: Rômulo Cesar de Melo Santiago.
(Anexo6 em mídia digital e ou hiperlink): 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório de inovação pedagógica denominado OFICINA TRANSIARTE NO CENTRO DE ENSINO MEDIO
03 DE CEILANDIA, com as atividades realizadas em 2014, pelo bolsista Luiz Pedroso Dias, da educação
básica, no âmbito do Projeto de Pesquisa Proeja Transiarte, que faz parte do programa OBEDUC/CAPES:
Desafios  da Educação de Jovens Adultos  Integrada  à  Educação Profissional:  Identidades dos  Sujeitos,
Currículo Integrado, Mundo do Trabalho e Ambientes/Mídias Virtuais, vinculado à UnB, no período de 10 de
abril a 30 de agosto de 2014. Componentes curriculares /áreas de conhecimento: Ciências humanas, exatas
e sociais. Autor principal: Luiz Pedroso Dias; co-autor: Rômulo Cesar de Melo Santiago.
(Anexo7  em mídia digital e ou hiperlink) 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório de inovação pedagógica denominado INOVAÇÃO PEDAGOGICA OFICINA TRANSIARTE CED 07 -
CEILÂNDIA ANO 2015 , TURMA 1A ,1B,1C,2ª,2B,2C,3ª,3B,3C- EJA, com as atividades realizadas em 2015,
pela bolsista Dorisdei Valente Rodrigues, da educação básica, no âmbito do Projeto de Pesquisa Proeja
Transiarte,  vinculado à UnB, durante o ano de 2015. Trata-se do Quadro de atividades realizadas,  com
OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 1A – EJA, no período de 04 de ago. a 29 de dez./2015, com
objetivo  de  integrar  conteúdos  do  curso  básico  de  informática  á  disciplina  de  arte  do  ensino  médio.
Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com
estudantes  da  EJA com carga  horária  de  20  horas.  Atendimento  de  22  estudantes  todos  matriculados
regularmente na disciplina de arte do 1º ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram um filme
com  título:  Direito  a  saúde  é  cidadania.  Componentes  curriculares  /áreas  de  conhecimento:  Ciências
humanas, exatas e sociais. Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues.
(Anexo 8 em mídia digital e ou hiperlink): 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório  de Inovação Pedagógica  no  Centro  de  Ensino  07  de Ceilândia  ano  2015,  com as  atividades
realizadas de fevereiro 2015 a janeiro de 2016, pelos professores de educação básica Dorisdei Rodrigues,
Glauson Chaves e Israel Barroso todos bolsistas da pesquisa. Atividades foram realizadas no âmbito do
Projeto de Pesquisa Proeja Transiarte, que faz parte do programa OBEDUC/CAPES: Desafios da Educação
de Jovens Adultos Integrada à Educação Profissional: Identidades dos Sujeitos, Currículo Integrado, Mundo
do Trabalho e Ambientes/Mídias Virtuais, vinculado à UnB, durante o ano de 2015. Palavras chave: trabalho,
cidadania e Educação de Jovens e Adultos. Componentes curriculares /áreas de conhecimento: tecnologias,
humanas e exatas. Autor principal:  Dorisdei V Rodrigues; coautores: Israel Barroso e Glauson Francisco
Chaves.
(Anexo9 em mídia digital e ou hiperlink): 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório de INOVAÇÃO PEDAGOGICA NO CEM 9 DE CEILANDIA, ano 2015, com as atividades realizadas
de fevereiro 2015 a janeiro de 2016. Relato de inovação pedagógica pesquisa-ação interventiva, realizada no
centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia,  pelos professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA),  na
perspectiva do fazer a oficina Transiarte semanalmente, às segundas-feiras. Participaram o professor de
Arte, William Marques Mesquita, o professor Daniel Alves de Castro, da disciplina de Matemática (ambos
bolsistas  de  educação  básica)  e  Alessandra  Lisboa.  Palavras  chave:  práxis  transiarte,  EJA  e  EP.
Componentes curriculares /áreas de conhecimento: Arte, informática e língua portuguesa. Autores: William
Marques Mesquita, Daniel Alves de Castro – bolsista educação básica; coautora: Alessandra Lisboa.
(Anexo10 em mídia digital e ou hiperlink): 
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g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório  de  INOVAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA BILINGUE ANO 2016.  Título:  OFICINA TRANSIARTE
ESCOLA BILINGUE – ALUNOS SURDOS – EJA, ano 2016. Atividades realizadas pela bolsista Dorisdei
Valente Rodrigues professora de educação básica, no âmbito do Projeto de Pesquisa Proeja Transiarte, que
faz parte do programa OBEDUC/CAPES: Desafios da Educação de Jovens Adultos Integrada à Educação
Profissional: Identidades dos Sujeitos, Currículo Integrado, Mundo do Trabalho e Ambientes/Mídias Virtuais,
vinculado à UnB, durante o ano de 2016.  Componentes curriculares /áreas de conhecimento:  Ciências
humanas, exatas e sociais. Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues – bolsista educação básica.
(Anexo11 em mídia digital e ou hiperlink): 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Relatório  de  INOVAÇÃO  PEDAGOGICA  NO  CEM  9  DE  CEILANDIA,  ano  2016.  Título:  INOVAÇÃO
PEDAGOGICA NO  CEM  9  DE  CEILANDIA,  ano  2016.  Rrelato  de  atividades  realizadas  na  inovação
pedagógica pesquisa-ação, que emergiu das reuniões do grupo do PROEJA Transiarte, em sua realização
quinzenalmente  na  Faculdade  de  Educação  (FE)  da  Universidade  de  Brasília  (UNB).  Desse  modo,  o
planejamento, foi arquitetado pelas mentes e experiências dos professores da Educação de Jovens e Adultos
(EJA),  na  perspectiva  do  fazer  a  oficina  Transiarte  semanalmente,  às  segundas-feiras.  Participaram  o
professor  de  Arte,  William  Marques  Mesquita,  o  professor  Daniel  Alves  de  Castro,  da  disciplina  de
Matemática (ambos bolsistas de educação básica) e o professor Germano Costa, da área de Humanidades –
Filosofia, por ação voluntária. Palavras chave: práxis transiarte, EJA e EP.Componentes curriculares /áreas
de conhecimento: Arte, informática e língua portuguesa. Autor principal: William Marques Mesquita, Daniel
Alves de Castro – bolsista educação básica; coautor: Germano Costa.
(Anexo12 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 8

4) Tipo do produto: banners                           Indicador atividade: 1

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Banner, “A transiarte como práxis pedagogica da visualidade na educação de surdos”, apresentado no IV
Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017.  O trabalho buscou
desenvolver a arte de transição como experiências estéticas que dialoguem com realidade dos estudantes
surdos, a partir da compreensão de que a língua brasileira de sinais é uma língua visual, e as experiências
estéticas visuais podem contribuir no processo de aprendizagem, na aquisição da linguagem e disseminação
da cultura  da  comunidade  surda.  Palavras-chave:  Práxis;  Currículo;Transiarte. Autora  principal:  Dorisdei
Valente Rodrigues.
(Anexo13  em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_unb_dorisdei.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner “Experiências colaborativas nas oficinas do transiarte no Instituto Federal de Brasília”, apresentado
no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017. O trabalho
perpassou o planejamento e desenvolvimento de experiências colaborativas do Proeja Transiarte do Campus
São  Sebastião  do  Instituto  Federal  de  Brasília,  e  buscou  inserir  uma  nova  metodologia  de  ensino-
aprendizagem a partir de uso de tecnologias digitais: o Transiarte, uma ponte entre a arte não digital e a arte
digital  colaborativa,  que  promove  a  inclusão  digital.  Palavras-chave: Educação  Profissional;  Tecnologias
Educativas;  Redes  Colaborativas;  Sociologia  do  Trabalho.  Autores:  Pedro  Henrique  Isaac  Silva;  Márcia
Castilho Sales; Walace Roza Pinel.
(Anexo14   em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_unb_pedro.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Banner “Intervenção participativa por meio do uso da tecnologia em turmas de alfabetização de adultos”,
apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017.
Este trabalho se propôs a desenvolver uma intervenção participava por meio do uso da tecnologia em turmas
de alfabetização de EJA no ano de 2016, em Sobradinho – DF em duas escolas, Escola Classe Engenho
Velho, situada na zona rural, e a Escola Classe 16, situada na zona urbana. Palavras-chave:  Alfabetização;
Tecnologias Educativas; EJA. Autor principal: Walace Roza Pinel.
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(Anexo15   em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/banner_unb_walace.pdf

Quantidade total 3

5) Tipo do produto: resumo                           Indicador atividade: 1

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Resumo  com  o  título:  “A transiarte  como  práxis  pedagógica  da  visualidade  na  educação  de  surdos”,
apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017. O
trabalho buscou desenvolver a arte de transição como experiências estéticas que dialoguem com realidade
dos estudantes surdos, a partir da compreensão de que a língua brasileira de sinais é uma língua visual, e as
experiências estéticas visuais podem contribuir no processo de aprendizagem, na aquisição da linguagem e
disseminação  da  cultura  da  comunidade  surda.  Palavras-chave:  Práxis;  Currículo;  Transiarte. Autora
principal: Dorisdei Valente Rodrigues.
(Anexo16 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_unb_iv_seminario_obeduc_dorisdei.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo com o título: “Experiências colaborativas nas oficinas do transiarte no Instituto Federal de Brasília”,
apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB, no dia 17/02/2017. O
trabalho perpassou o planejamento e desenvolvimento de experiências colaborativas do Proeja Transiarte do
Campus São Sebastião do Instituto Federal de Brasília, e buscou inserir uma nova metodologia de ensino-
aprendizagem a partir de uso de tecnologias digitais: o Transiarte, uma ponte entre a arte não digital e a arte
digital  colaborativa,  que  promove  a  inclusão  digital.  Palavras-chave: Educação  Profissional;  Tecnologias
Educativas;  Redes  Colaborativas;  Sociologia  do  Trabalho.  Autores:  Pedro  Henrique  Isaac  Silva;  Márcia
Castilho Sales; Walace Roza Pinel.
(Anexo17  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/unb_ivseminario_obeduc_resumo_pedro_marcia_walace.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo com o título: “Intervenção participativa por meio do uso da tecnologia em turmas de alfabetização de
adultos”, apresentado no IV Seminário  da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB,  na UnB,  no dia
17/02/2017.  Este  trabalho  se  propôs  a  desenvolver  uma  intervenção  participava  por  meio  do  uso  da
tecnologia em turmas de alfabetização de EJA no ano de 2016, em Sobradinho – DF em duas escolas,
Escola  Classe  Engenho  Velho,  situada  na  zona  rural,  e  a  Escola  Classe  16,  situada  na  zona  urbana.
Palavras-chave: Alfabetização; Tecnologias Educativas; EJA. Autor principal: Walace Roza Pinel.
(Anexo18  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/unb_ivseminario_obeduc_resumo_walace.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Resumo com o título:  O PROEJA TRANSIARTE:  RELATO DE EXPERIÊNCIA EM DUAS ESCOLAS DE
SOBRADINHO-DF, apresentado no IV Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc UFG/UFES/UnB, na UnB,
no dia 17/02/2017. Este trabalho apresentou as atividades do PROEJA Transiarte junto a duas escolas do
Distrito Federal(DF), nas cidades de Sobradinho I e II – Centro de Ensino Fundamental 05 e Escola Classe
17 de Vila Rabelo - e propôs a desenvolver uma intervenção dialogada com foco no mundo do trabalho na
produção  dos  transvídeos.  Palavras-chave: Educação  de  Jovens  e  Adultos;  Educação  Profissional;
Pesquisa-Ação;  Tecnologias da Informação e Comunicação.  Autor  principal:  Luís  Fernando Celestino da
Costa.
(Anexo19  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/unb_ivseminario_obeduc_resumo_luis%20fernando.pdf

Quantidade total 4

6) Tipo do produto: Comunicação  Oral                         Indicador atividade: 1
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Comunicação oral do trabalho intitulado A práxis da arte de transição: a hibridização da arte na educação de
jovens e adultos na era digital, apresentado no 1º Encontro Internacional – Sdiscon, realizado no período de
7 a 9 de junho de 2017, na Universidade do Estado do Amazonas- UEA- Manaus, AM, comprovada via carta
de aceite.
Palavras-chave: EJA; Práxis; Era digital. Autora: Dorisdei Valente Rodrigues. 
(Anexo20 em mídia digital e ou hiperlink): 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Comunicação oral do trabalho intitulado:  Possibilidades da práxis da transiarte na escola bilíngue libras e
português escrito-DF apresentada no I  CONEPI -  Congresso em Educação & Práticas Interdisciplinares,
realizado no período de 15 a 17 de junho de 2017, na Faculdade Maurício de Nassau, em Aracaju – Sergipe,
comprovada via carta de aceite. 
Palavras-chave: EJA; Práxis; Era digital. Autora: Dorisdei Valente Rodrigues.
(Anexo21 em mídia digital e ou hiperlink): 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Comunicação oral do trabalho intitulado OBEDUC: possibilidades de integração curricular”, apresentada no I
CONEPI  -  Congresso  em Educação  &  Práticas  Interdisciplinares,  no  GT  EDUCAÇÃO E CURRÍCULO:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS, realizado no período de 15 a 17 de junho de 2017, na Faculdade Maurício
de Nassau, em Aracaju – Sergipe,  comprovada via carta de aceite. Palavras-chave: EJA; Práxis; Era digital.
Autora: Lucio França Teles
(Anexo22 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 2

7) Tipo do produto: Estágio Docência ____Indicador atividade: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13.

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Histórico acadêmico e declaração de estágio docência realizado pelo bolsista de mestrado Luís Fernando
Celestino da Costa, do programa de Pós – Graduação em Educação na Universidade de Brasília – PPGE da
Faculdade de Educação, no período de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, com a participação de
estudantes de graduação da UnB, professores e estudantes da EJA na forma integrada com a Educação
Profissional,  pós-graduandos  da  PPGE  da  FE/UnB  e  professores  orientadores  do  grupo  de  pesquisa:
Desafios da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional:  Identidade dos sujeitos,
currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais. 
(Anexo23 e 23a  em mídia digital e ou hiperlink): 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Histórico acadêmico e declaração de estágio docência realizado pela bolsista de doutorado Márcia Castilho
de  Sales,  do  programa  de  Pós  –  Graduação  em Educação  na  Universidade  de  Brasília  –  PPGE  da
Faculdade de Educação, no período de julho de 2015 a fevereiro de 2017, com a participação de estudantes
de graduação da UnB, professores e estudantes da EJA na forma integrada com a Educação Profissional,
pós-graduandos  da  PPGE da  FE/UnB  e  professores  orientadores  do  grupo  de  pesquisa:  Desafios  da
Educação  de  Jovens  e  Adultos  Integrada  à  Educação  Profissional:  Identidade  dos  sujeitos,  currículo
integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais.
(Anexo24 e 24a em mídia digital e ou hiperlink): 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Histórico acadêmico e declaração de estágio docência realizado pela bolsista de doutorado Dorisdei Valente
Rodrigues,  do  programa  de  Pós  –  Graduação  em Educação  na  Universidade  de  Brasília  –  PPGE  da
Faculdade de Educação, no período de março de 2016 a maio de 2017, com a participação de estudantes de
graduação da UnB, professores e estudantes da EJA na forma integrada com a Educação Profissional, pós-
graduandos da PPGE da FE/UnB e professores orientadores do grupo de pesquisa: Desafios da Educação
de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional: Identidade dos sujeitos, currículo integrado, mundo
do trabalho e ambientes/mídias virtuais.
(Anexo25 e 25a em mídia digital e ou hiperlink)
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d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Histórico acadêmico e declaração de estágio docência realizado pela bolsista de mestrado Simone Alves
Côrtes, do programa de Pós – Graduação em Educação na Universidade de Brasília – PPGE da Faculdade
de Educação , no período de maio de 2013 a julho de 2014, com a participação de estudantes de graduação
da UnB, professores e estudantes da EJA na forma integrada com a Educação Profissional, pós-graduandos
da PPGE da FE/UnB e professores orientadores do grupo de pesquisa: Desafios da Educação de Jovens e
Adultos Integrada à Educação Profissional: Identidade dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e
ambientes/mídias virtuais.
(Anexo26 e 26a em mídia digital e ou hiperlink): 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Histórico acadêmico e declaração de estágio docência realizado pelo bolsista de mestrado Walace Roza
Pinel, do programa de Pós – Graduação em Educação na Universidade de Brasília – PPGE da Faculdade de
Educação, no período de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, com a participação de estudantes de
graduação da UnB, professores e estudantes da EJA na forma integrada com a Educação Profissional, pós-
graduandos da PPGE da FE/UnB e professores orientadores do grupo de pesquisa: Desafios da Educação
de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional: Identidade dos sujeitos, cirrículo integrado, mundo
do trabalho e ambientes/mídias virtuais.
(Anexo27 e 27a em mídia digital e ou hiperlink): Anexos histórico escolar

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Histórico acadêmico e declaração de estágio docência realizado pelo bolsista de mestrado Germano Caracol
Costa, do programa de Pós – Graduação em Educação na Universidade de Brasília – PPGE da Faculdade
de Educação, no período de março de 2014 a abril de 2016, com a participação de estudantes de graduação
da UnB, professores e estudantes da EJA na forma integrada com a Educação Profissional, pós-graduandos
da PPGE da FE/UnB e professores orientadores do grupo de pesquisa: Desafios da Educação de Jovens e
Adultos Integrada à Educação Profissional: Identidade dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e
ambientes/mídias virtuais.
(Anexo28 em mídia digital e ou hiperlink): Anexos histórico escolar

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Declaração de estágio docência realizado pelo bolsista de mestrado João Felipe de Souza, do programa de
Pós – Graduação em Educação na Universidade de Brasília  –  PPGE da Faculdade de Educação ,  no
período de março de 2016  a novembro de 2016, com a participação de estudantes de graduação da UnB,
professores e  estudantes da EJA na forma integrada com a Educação Profissional,  pós-graduandos da
PPGE da FE/UnB e professores orientadores do grupo de pesquisa: Desafios da Educação de Jovens e
Adultos Integrada à Educação Profissional: Identidade dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e
ambientes/mídias virtuais.
(Anexo29 em mídia digital e ou hiperlink): Anexos histórico escolar

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Histórico acadêmico e declaração de estágio docência realizado pela bolsista de mestrado Tânia Cristina
Braga Reis,  do  programa de Pós – Graduação em Educação na Universidade  de Brasília  –  PPGE da
Faculdade de  Educação ,  no período  de  março  de 2013  a  fevereiro  de 2015,  com a participação  de
estudantes de graduação da UnB, professores e estudantes da EJA na forma integrada com a Educação
Profissional,  pós-graduandos  da  PPGE  da  FE/UnB  e  professores  orientadores  do  grupo  de  pesquisa:
Desafios da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional:  Identidade dos sujeitos,
currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais.
(Anexo30 e 30a em mídia digital e ou hiperlink): Anexos histórico escolar

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Histórico acadêmico e declaração de estágio docência realizado pela bolsista de mestrado Tereza Cristina
Rodrigues Miranda, do programa de Pós – Graduação em Educação na Universidade de Brasília – PPGE da
Faculdade de Educação , no período de maio de 2015 a outubro de 2015, com a participação de estudantes
de graduação da UnB, professores e estudantes da EJA na forma integrada com a Educação Profissional,
pós-graduandos  da  PPGE  da  FE/UnB  e  professores  orientadores  do  grupo  de  pesquisa:  Desafios  da
Educação  de  Jovens  e  Adultos  Integrada  à  Educação  Profissional:  Identidade  dos  sujeitos,  currículo
integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais.
(Anexo31 e 31a em mídia digital e ou hiperlink): Anexos histórico escolar
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i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Histórico acadêmico do bolsista de mestrado Wesley da Silva Oliveira, do programa de Pós – Graduação em
Educação na Universidade de Brasília – PPGE da Faculdade de Educação. 
(Anexo32 em mídia digital e ou hiperlink): 10

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

Na produção bibliográfica destacam-se: artigo técnico-científico publicado; dissertação de mestrado
em  andamento  ou  concluída;  edição,  organização  e/ou  coordenação  de  livros  ou  coleções;
publicação de jornais na escola; publicação de livro; publicação de capítulo de livro; publicação de
resumo  técnico-científico;  publicação  de  trabalho  completo;  publicação  individual  de  crítica  e
resenha  científico-educacional  ou  prefácio  de  obras  especializadas  ou  espetáculos;  tese  de
doutorado em andamento ou concluída; trabalho de conclusão de curso em andamento ou concluída;
tradução de capítulo de livro; tradução de peças teatrais, de óperas encenadas e livros; outros.

DESCRIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  EDUCACIONAL  GERADA  PELA
INSTITUIÇÃO LIDER/UFG

1) Tipo do produto:  artigo técnico-científico publicado             Indicador atividade: 2, 5, 9, 10, 11, 12

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Artigo “A formação do trabalhador e da trabalhadora numa perspectiva freiriana”,  de Rodrigo de Freitas
Amorim, publicado  na  Revista  InterAção,  v.  42,  n.  2,  p.  481-499,  maio/ago.  2017.  Aborda categorias
fundantes para uma reflexão critica da formação profissional do trabalhador e da trabalhadora de modo a
delinear o que seja um caminho libertador e emancipador para a formação destes na atualidade. Disponível
em: < https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/43810/24716>
(Anexo  1  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/43810/24716;;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/rodrigo_artigo_revistainteracao_2017__0.pdf
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo com o título:  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM GOIÁS: DA NEGAÇÃO AO DIREITO À
EDUCAÇÃO.  A  CONTINUIDADE  É  POSSÍVEL? Objetivo:  compreender  as  questões  relacionadas  à
Educação de Jovens e Adultos enquanto direito  garantido por  diversos documentos oficiais  no Brasil  e
mundo, e ainda a possibilidade da continuidade educacional desta modalidade nos municípios de, Aparecida
de Goiânia, Luziânia e Goiânia. Dessa forma o estudo visa identificar se os municípios goianos que atuam
no Fórum Goiano de EJA fazem o atendimento conforme previsto nas legislações específicas e se há, na
prática, a garantia de continuidade educacional dos alunos matriculados na EJA. Defendido em 06/02/2017.
Autoria de RAÍSA GABRIELE MARTINS BOMFIM.
(Anexo  2  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_artigo_tcc_raisa.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA: DESAFIOS DA
ARTICULAÇÃO EM REDES. Esse trabalho é resultado do Probec e do TCC defendido em 2016/2, com
objetivo  de  compreender  a  importância  da  ferramenta  de  monitoramento  de  tráfego  Google  Analytics
implantada no Portal do Fórum Goiano de EJA e refletir acerca das possíveis contribuições no trabalho do
projeto de extensão (Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos sobre a Educação de Adolescentes, Jovens
e Adultos – Geaja). Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fórum Goiano de EJA, Portal do
Fórum Goiano de EJA; Google Anaytics. Apresentado em comunicação oral no 14º CONPEEX, no período
de 16 a 18/10/2017. Autoria de FERREIRA, Kátia Helena Hilário Firmino.
(Anexo  3  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/artigo_conpeex_2016_katia.pdf
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d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: DO CURSO PLANEJADO AO VIVENCIADO NO PROEJA DO IFMT - CAMPUS VÁRZEA GRANDE:
AVANÇOS,  DESAFIOS  E  DIFICULDADES.  Teve  como  objetivo  compreender  a  experiência  do  Curso
Técnico em Serviços de Condomínio – Proeja do IFMT  Campus Várzea Grande, a partir da escuta dos
professores, revelando elementos que contribuíram para a permanência/não permanência dos educandos
do Curso. Houve a observação da prática pedagógica do professor com base nas concepções e princípios
definidos no Documento Base (2007), estabelecendo o confronto entre o discurso presente nas entrevistas
dos professores pesquisados, o Documento Base e o que constatado em sala de aula. Autora principal:
Sônia  Maria  de  Almeida;  coautora:  Maria  Emilia  de  Castro  Rodrigues.  Artigo  no  prelo aceito  para
publicação  no  livro  Mestrado  Interinstitucional  em  educação  UFG-IFMT:  uma  parceria  com  resultados
significativos. Editora: IFMT e Editora Carline Caniato – Tantatintas.
(Anexo 4 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: O PROEJA NA PERSPECTIVA DOS EDUCANDOS TRABALHADORES DO IFMT CAMPUS VÁRZEA
GRANDE. Advém da dissertação de mestrado: “O Proeja na perspectiva dos educandos trabalhadores do
IFMT Campus Várzea Grande” (VISQUETTI, 2018),  cujo objetivo é analisar, sob a ótica dos educandos
trabalhadores do Proeja, o processo de permanência/não permanência no curso. Nele destaca-se: histórico
da EJA;  perfil  socioeconômico dos educandos;  desafios e dificuldades vivenciados no curso;  e como a
Política de Assistência Estudantil contribui ou não para viabilizar o acesso, a permanência e o êxito nessa
modalidade de ensino. Autora principal:  Carminha Aparecida Visquetti;  coautora:  Maria Emilia de Castro
Rodrigues.  Artigo no prelo aceito para publicação no livro Mestrado Interinstitucional em educação UFG-
IFMT: uma parceria com resultados significativos. Editora: IFMT e Editora Carline Caniato – Tantatintas.
(Anexo 5 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE NA REGIÃO CENTRO OESTE – UMA POSSIBILIDADE DE
EMANCIPAÇÃO  DA CLASSE  TRABALHADORA,  VISLUMBRADA EM TEMPOS  DE  INTERDIÇÃO  DOS
DIREITOS, apresentado em comunicação oral no Seminário de Educação (SemiEdu), no período de 16 a
18/10/2017. Trata-se de um Movimento iniciado em meados de 1961 pela Igreja Católica com apoio do
Governo Federal  com o objetivo de alfabetizar  jovens e adultos,  via escolas radiofônicas.  Embora esse
movimento exista até hoje, durante sua história foi marcado por interrupções e refluxos. Autoria de Maria
Emilia de Castro Rodrigues; Carminha Aparecida Visquetti. Disponível em: Anais do SemiEdu2017, p. 5513-
5522.
(Anexo  6  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifmt_artigo_meb_anais_semiedu2017_ma.emilia_carminha.p
df

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  O PROCESSO DE JUVENILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, apresentado no

Encontro de Jovens Pesquisadores do Centro Oeste e Norte do Brasil (Jopeq), realizado na UFMT,
dia  07/02/2017.  Objetivo:  refletir  sobre o  fenômeno da juvenilização  da Educação de  Jovens e
Adultos  (EJA),  buscando entender  os  determinantes  que  levam ao  crescimento  significativo  de
jovens que se encontram com defasagem idade-série a migrarem para EJA e suas expectativas com
o  retorno  à  escola.  Palavras-chave:  Juvenilização;  Educação  de  Jovens  e  Adultos;  Educação
Profissional. Autora principal: Carminha Aparecida Visquetti. Publicação em Ebook no prelo.

(Anexo 7 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  O  ENSINO  PROFISSIONAL COMO  ESTRATÉGIA DE  ELEVAÇÃO  DA ESCOLARIDADE  DOS
JOVENS EM PORTUGAL, apresentado no  Encontro da Anpae Centro-Oeste, dia 15/09/2016. A pesquisa
reflete  sobre a  compreensão que os docentes têm do ensino profissional  para os jovens em Portugal.
Palavras-chave: Ensino Profissional; Política educativa; História da Educação. Autora principal: Mara Franco
de Sá
(Anexo  8  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/mara_francodesa_anpae_co_0.pdf
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i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  ESTÁGIO NO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS: REFLEXÕES SOBRE ACESSO E
PERMANÊNCIA, comporá o Dossiê Estágio - Revista Educativa da Editora, do PPGE/PUC Goiás. Discorre
sobre o trabalho de estágio do curso de Pedagogia da FE/UFG,  na EJA, em instituições educacionais da
SME de Goiânia. Traz reflexões sobre a especificidade desta modalidade de ensino, e de como o estágio
pode contribuir para a formação inicial e continuada dos educadores, proporcionando a ação-reflexão-ação
sobre as demandas diárias que são postas pelo contexto escolar. Palavras-chave: Estágio, Formação Inicial
e  Continuada,  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Autora  principal:  Maria  Emilia  de  Castro  Rodrigues;
coautoras: Maria do Rosário Teles de Farias, Janaína Cristina de Jesus. Artigo aceito, no prelo.
(Anexo 9 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA: HISTÓRICO E
DESAFIOS  DO  MOVIMENTO  EM REDES,  comporá  o  livro  EDUCAÇÃO DE  JOVENS E  ADULTOS  E
EDUCAÇÃO  POPULAR  NA  SOCIEDADE  CONTEMPORÂNEA,  organizado  pela  UnB.  Esse  artigo  é
resultado do trabalho desenvolvido junto ao Portal  do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos
(Fórum Goiano de EJA), desde 2005 até julho de 2017, na organização e alimentação do Portal do Fórum
Goiano de EJA. Apresenta o histórico, a estrutura e atualização permanente do Portal, enquanto lócus de
disponibilização de documentos, conhecimentos/saberes, práticas, experiências. Palavras-chave: Educação
de Jovens e Adultos (EJA), Fórum Goiano de EJA, Portal do Fórum Goiano de EJA; Google Analytics .
Autora principal: Maria Emilia de Castro Rodrigues; coautoras: Kátia Helena Hilário Firmino Ferreira, Raisa
Gabriele Martins Bomfim. Livro no prelo
(Anexo 10 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: Trabalho e educação popular: diálogos entre educação profissional e educação de jovens e adultos,
comporá  a  Revista  de  Educação,  do  PPGE/UFMT. O  artigo  apresenta  algumas  pesquisas do  Centro
Memória  Viva:  Documentação  e  Referência  em Educação  de  Jovens  e  Adultos,  Educação  Popular  e
Movimentos Sociais  do Centro-Oeste  (CMV),  em diálogo entre  EJA,  educação profissional  e  educação
popular.  Palavras-chave: Memória, EJA, Educação Popular,  Educação Profissional. Autora principal: Maria
Emilia de Castro Rodrigues; coautoras: Cláudia Borges Costa. Revista no prelo
(Anexo 11 em mídia digital e ou hiperlink): Anexo

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo,  O  POTENCIAL  DA PESQUISA NO  PROCESSO  DE  FORMAÇÃO  DOS  PROFESSORES  DA
EDUCAÇÃO  BÁSICA,  compõe  o  capítulo  4  do  Livro  Educação  de  Jovens  e  Adultos  Trabalhadores:
produção de conhecimentos em rede, da Rede Obeduc UFG/UFES/UnB, organizado pela UFG. Objetivo:
analisar os movimentos desencadeados por professores que atuam na educação básica e integram(ram) os
Núcleos de pesquisa em Goiânia e Vitória, durante a vigência da pesquisa Obeduc “Desafios da Educação
de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo
do  trabalho  e  ambientes/mídias  virtuais”,  no  período  de  2013  a  2017.  Palavras-chave:  Memória,  EJA,
Educação Popular,  Educação Profissional. Referência: OLIVEIRA; Edna Castro; CEZARINO, Karla Ribeiro
de Assis;  RODRIGUES, Maria Emilia  de Castro.  In:  RODRIGUES, Maria Emilia  de Castro;  MACHADO,
Maria Margarida (Orgs.). Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores: produção de conhecimentos em
rede. Curitiba, PR: Appris, 2017. (Coleção: Educação, Tecnologias e Transdisciplinaridades). 
(Anexo  12  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_livro_mariaemilia_mariamargarida_2017.pdf
m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PROEJA, retrata o trabalho da formação continuada de
professores do Instituto Federal Goiano, no decorrer da reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso
(PPCs),  dentro do eixo  Núcleo Estrutural  II,  com foco na relação professor-aluno, permanência e êxito,
educação  inclusiva  e  o  Proeja.  Referência:  RODRIGUES,  Maria  Emilia  de  Castro;  VIROTE,  Cláudio
Educação de Jovens e Adultos - Proeja In: Eduardo Pereira Resende et al (Orgs.). Programa de formação
pedagógica: organização do trabalho pedagógico e integração curricular /  - 1. ed. -  Goiânia: IF Goiano,
2017. 120 p., il.(p. 114-125) ISBN: 978-85-65871-32-7 (E-book)
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(Anexo  13  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/PROGRAMA_DE_FORMACAO_EBOOK_CdFjgoN.pdf;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifgoiano_programadeformacao_ebook_ma.emilia_claudio.pd
f

n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: FÓRUM GOIANO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O PORTAL DO FÓRUM publicado na
Revista  Informativa  da  Educação,  elaborada  pela  Seduce  GO,  Fórum Goiano  de  EJA,  UFG,  SME de
Goiânia,  Sintego.  Patrocinada pela  Agenda Territorial  de Desenvolvimento  Integrado  de  Alfabetização  e
Educação de Jovens e Adultos (AT), instituída pela Secadi/MEC, em 2007, pelo Governo Federal Luís Inácio
da  Silva.  Referência:  BOMFIM,  Raísa  Gabriele  Martins;  FERREIRA,  Kátia  Helena  Hilário  Firmino;
RODRIGUES, Maria Emilia de Castro . In:  MORAIS, Helimar Vieira  et. al.  (orgs.).  Revista Informativa da
Educação de Jovens e Adultos. Goiânia, v.1, ano 1, mar./2017. (p. 47-57). ISBN: 978-85-69818-62-5
(Anexo  14  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_revista_agenda_territorial_completa.pdf

o) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
GOIÂNIA 2004-2014, publicado na Revista Informativa da Educação, elaborada pela Seduce GO, Fórum
Goiano de EJA, UFG, SME de Goiânia, Sintego. Patrocinada pela Agenda Territorial de Desenvolvimento
Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (AT), instituída pela Secadi/MEC, em 2007, pelo
Governo Federal  Luís  Inácio  da Silva.  Referência:  BOMFIM,  Raísa Gabriele  Martins;  FERREIRA,  Kátia
Helena Hilário Firmino; RODRIGUES, Maria Emilia de Castro . In:  MORAIS, Helimar Vieira  et. al.  (orgs.).
Revista Informativa da Educação de Jovens e Adultos. Goiânia, v.1, ano 1, mar./2017. (p. 58- 77) ISBN: 978-
85-69818-62-5
(Anexo  15  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_revista_agenda_territorial_completa.pdf

p) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: PERFIL DOS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO INSTITUTO FEDERAL DE
GOIÁS: IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES, publicado no livro “Diálogos sobre educação
de  jovens  e  adultos:  desafios  políticos  e  pedagógicos  da  integração  com  a  educação  profissional”
organizado por Pereira, Castro e Barbosa (2017). O artigo traz as dificuldades encontradas na modalidade
EJA,  e  como  as  mesmas  são  revertidas  para  que  se  possa  realizar  o  trabalho  docente  de  maneira
satisfatória.  Palavras-chave: EJA; Docência;  IFG. Autores:  Ádria Assunção Santos de Paula.  Coautores:
Ghesley Jorge Xavier; Ramon Marcelino Ribeiro Júnior.
(Anexo  16  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_dialogos_eja_ifg.pdf

q) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: OS DESAFIOS DAS EXPERIÊNCIAS DE INTEGRAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: RELATOS DOS PROFESSORES DO PROEJA/IFG – “DIÁLOGOS
EJA”, publicado no livro “Diálogos sobre educação de jovens e adultos: desafios políticos e pedagógicos da
integração com a educação profissional” (2017). Analisa falas dos professores nos Seminários “Diálogos EJA
integrada à Educação Profissional”, promovidos pelo IFG, UFG e IFGoiano, em 2013 e 2014, considerando:
a  relação  trabalho-educação  abordando  as  especificidades  desta  modalidade  educativa;  a  formação
integrada;  a  formação  docente  na  EJA.  Palavras-chave:  EJA;  PROEJA/IFG;  Docência.  Autora:  Luziene
Soares Franzão. Coautores: Jacqueline Maria Barbosa Vitorette; Vanderlei da Rosa de Freitas Queiroz.
(Anexo  17  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_dialogos_eja_ifg.pdf

r) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  EVASÃO,  RETENÇÃO  E  O  HABITUS  DOCENTE  NA EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS,
publicado  no  livro  “Diálogos  sobre  educação de  jovens e  adultos:  desafios  políticos  e  pedagógicos  da
integração com a educação profissional”(2017). Problematiza, à luz da categoria habitus, cunhada por Pierre
Bourdieu, as práticas pedagógicas desenvolvidas por professores da EJA, no IFG, como fator de sucesso ou
fracasso do programa na Instituição. O autor considera que suas práticas exercem “importante influência em
relação ao abandono e as altas taxas de retenção nas disciplinas”. Palavras-chave: EJA; Docência; IFG.
Autor: Josué Vidal Pereira.
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(Anexo  18  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_dialogos_eja_ifg.pdf

s) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS DO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, publicado no livro “Diálogos sobre educação de
jovens e adultos: desafios políticos e pedagógicos da integração com a educação profissional” (2017).O
artigo traz a análise dos desafios do trabalho docente no curso Técnico Integrado em cozinha, a partir das
entrevistas feitas com cinco professores do IFG, com o intuito de verificar a necessidade de intensificar o
trabalho sobre a formação continuada. Palavras-chave: EJA; Docência; IFG. Autora: Adriely Felipe Tatagiba.
Coautoras: Mad’Ana D. R. Castro; Selena Carvalho Martins; Sueli Correa.
(Anexo  19  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_dialogos_eja_ifg.pdf

t) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO INTEGRADO NA EXPERIENCIA PROEJA-FIC/PRONATEC EM
GOIÂNIA,  publicado  no  livro  “Diálogos  sobre  educação  de  jovens  e  adultos:  desafios  políticos  e
pedagógicos da integração com a educação profissional” (2017). O texto analisa a construção do currículo
integrado  e  sua  prática  dentro  da  estrutura  pedagógica  disponibilizada  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação de Goiânia em dez escolas da rede para o desenvolvimento do projeto experimental Proeja-
FIC/Pronatec,  considerando  a  possibilidade  de  realização  de  um  ensino/aprendizagem  técnico  e
sociocultural  integrados,  no  segundo segmento  do  Ensino  Fundamental  na  modalidade  EJA.  Palavras-
chave:  EJA;  Proeja-FIC/Pronatec;  Currículo.  Autor:  Bruno Rodrigues Bueno.  Coautor:  Sebastião Cláudio
Barbosa.
(Anexo  20  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_dialogos_eja_ifg.pdf

u) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  DIÁLOGOS  EJA:  FORMAÇÃO  INTEGRADA E  APRENDIZAGEM  NA EXPERIÊNCIA DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA-GO, publicado no livro “Diálogos sobre educação de jovens e
adultos:  desafios  políticos  e  pedagógicos  da  integração  com  a  educação  profissional”(2017).  O  texto
historiciza a modalidade EJA e levanta seu imbricamento com os pressupostos da Educação Popular. Além
disso, discute o exercício docente na EJA. Palavras-chave: EJA: Educação Popular: Educadores. Autora:
Maria Emilia de Castro Rodrigues. Coautora: Cláudia Borges Costa.
(Anexo  21  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_dialogos_eja_ifg.pdf

v) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: O PROCESSO DE JUVENILIZAÇÃO DA EJA NA CIDADE DE CEILÂNDIA/DF NA PESQUISA-AÇÃO
PROEJA TRANSIARTE,  publicado  no  livro  “Educação  de  jovens  e  adultos  trabalhadores:  políticas  e
experiências da integração à educação profissional (2017). Em seu artigo, a autora faz um retrospecto das
oficinas da pesquisa-ação Transiarte, na cidade mais populosa do DF, sobre a permanência dos estudantes
da EJA na educação. Os dados coletados confirmam a Transiarte como a estratégia que tem promovido a
ação, a reflexão e a experimentação do professor e do estudante das tecnologias digitais, garantindo a
permanência,  mesmo  diante  do  processo  de  juvenilização  da  EJA.  Palavras:chave:  EJA;  Transiarte;
Pesquisaação; Juvenilização. Autor: Dorisdei Vieira Rodrigues.
(Anexo  22  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

w) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  AS  PRÁTICAS  PEDAGÓGICAS  DESENVOLVIDAS  NO  PROEJA:  EXPERIÊNCIAS  DOCENTES
PARA A EFETIVAÇÃO DA FORMAÇÃO INTEGRADA, publicado no livro “Educação de jovens e adultos
trabalhadores: políticas e experiências da integração à educação profissional”,  organizado por Rêses, Sales
e Pereira (2017). As autoras promovem através do artigo, uma reflexão sobre os fundamentos da prática
pedagógica e da gestão da sala de aula da EJA no Instituto Federal,  Campus Vitória,  como acerca do
currículo integrado, da organização do trabalho pedagógico, das experiências dos docentes do Proeja e a
formação integrada e sua materialização no cotidiano escolar. Palavras-chave: EJA; Instituto Federal (Ifes);
Proeja. Autora: Edna Graça Scopel. Coautoras: Maria José de Resende Ferreira; Ana Ligia Oliveira Teixeira;
Isabela Dantas.
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(Anexo  23  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

x) DESCRIÇÃO DO PRODUTO GERADO (MAX. 100 PALAVRAS):
Artigo: SENTIDOS DA ESCOLARIZAÇAÕ NA VISÃO DOS EGRESSOS DO PROEJA, publicado no livro
“Educação  de  jovens  e  adultos  trabalhadores:  políticas  e  experiências  da  integração  à  educação
profissional”(2017). O artigo apresenta uma análise sobre os sujeitos da EJA oriundos de cursos integrados
de profissionalização. O valor da oferta do PROEJA foi constatado a partir dos depoimentos dos alunos do
IFG, onde as falas revelaram que ainda persiste a compreensão de esses cursos serem dádivas do ofertante
e  não  uma  reparação  histórica.  Palavras-chave:  EJA;  PROEJA;  Educandos.  Autora:  Maria  Margaria
Machado. Coautores: Ariadiny Cândido Morais.
(Anexo  24  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

y) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: INTERFACES DA INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL  E  O  MUNDO  DO  TRABALHO,  publicado  no  livro  “Educação  de  jovens  e  adultos
trabalhadores: políticas e experiências da integração à educação profissional” (2017). O artigo apresenta
sobre a ótica marxista as contradições presentes no PROEJA, buscando estratégias para o enfrentamento
da  necessidade  de  profissionalização  da  classe  trabalhadora  e  reparação  da  oferta  desigual  de
escolarização  desses  sujeitos.  Foram destacados os pontos de fragilidade da concepção do Programa.
Palavras-chave: EJA; PROEJA; Trabalho. Autor: Erlando da Silva Rêses. Coautor: Reinouds Lima Silva.
(Anexo  25  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

z) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: A TRANSIARTE EM DIÁLOGO COM O CURRÍCULO ESCOLAR NA CIBERCULTURA, publicado no
livro  “Educação  de  jovens  e  adultos  trabalhadores:  políticas  e  experiências  da  integração  à  educação
profissional” (2017) O artigo traz a relação entre currículo escolar, tecnologias digitais, EJA e aprendizagem
colaborativa para modificar relações sociais e processos culturais e educativos, e o Transiarte, promovendo a
interdisciplinaridade  no  currículo  escolar.  Palavras-chave:  EJA;  Transiarte;  Currículo.  Autor:  Germano
Augusto Caracol Costa Coautor: Lucio França Teles.
(Anexo  26  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

a.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: DIÁLOGO, DIFERENÇA & CRIAÇÃO NO CAMPO DA ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS JOVENS,
ADULTAS  E  IDOSAS,  publicado  no  livro  “Educação  de  jovens  e  adultos  trabalhadores:  políticas  e
experiências da integração à educação profissional”  (2017). Busca compreender o modo como as pessoas
adultas  exercem  e  pensam  a  escrita,  objetivando  apoiar  o  processo  de  alfabetização  ancorado  nas
demandas formativas dos educandos,  numa escola da EJA, no município de Vitória -  ES. Promove um
diálogo entre Freire, Ferreiro, Teberosky, Kastrup e Derrida para compreender o processo de alfabetização
de  adultos.  Palavras-chave:  EJA;  Alfabetização;  Educação.  Autor:  Henrique  José  Alves  Rodrigues.
Coautores: Ana Gisele Ferreira; Cathya Miguel; Celina Suguri Motoky.
(Anexo  27  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

b.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  DENSIDADE:  ABORDAGEM  INTERDISCIPLINAR NA EJA –  INTERVENÇÃO  METODOLÓGICA,
publicado no livro “Educação de jovens e adultos trabalhadores: políticas e experiências da integração à
educação profissional” (2017). O artigo apresenta a experiência do currículo integrado de EJA e Educação
Profissional,  no nível  médio do curso técnico integrado em Cozinha no IFG Campus Goiânia. Explora o
conceito de densidade e sua interpretação na experiência de manipulação de alimentos no curso, integrando
a disciplinas de Química ao perfil  profissional de Técnico em Cozinha. Palavras-chave: EJA; IFG; Curso
Técnico. Autora: Jacqueline Maria Barbosa Vitorette. Coautora: Selene Carvalho Martins.
(Anexo  28  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf
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c.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES  E  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS:  ALGUMAS
REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA FORMATIVA NO IFG, publicado no livro “Educação de jovens e
adultos  trabalhadores:  políticas  e  experiências  da  integração  à  educação  profissional” (2017).  Objetivo:
refletir sobre a necessidade de formação de professores sobre a temática da Educação de Jovens e Adultos.
A pesquisa apresenta dados coletados nos Campi do IFG, apresentando o recorte da presença da disciplina
EJA nos cursos de licenciatura, o processo de implantação do PROEJA nos campi e a formação inicial e
continuada aos docentes sobre a oferta deste programa. Palavras-chave: EJA; PROEJA; IFG; Formação de
professores. Autora: Mad´Ana Desirée Ribeiro de Castro.  
(Anexo  29  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf
d.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: A TRAJETÓRIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO NA CONFLUÊNCIA EJA E EPT: ANÁLISE DO PROEJA
NA  REDE  FEDERAL,  publicado  no  livro  “Educação  de  jovens  e  adultos  trabalhadores:  políticas  e
experiências da integração à educação profissional”(2017). Com foco na investigação dos sujeitos de direito
na EJA, o artigo destaca a trajetória das políticas de oferta profissional dualistas, refletindo a elitização da
oferta profissional e a precarização da oferta da EJA. O texto problematiza a implementação das políticas
educacionais na Rede Federal, no que diz respeito à trajetória histórica das modalidades de ensino EPT e
EJA e ao caráter contra hegemônico da política do PROEJA. Palavras-chave: EJA; PROEJA; IFES. Autor:
Marcelo Lima. Coautores: Reginaldo Flexa Nunes; Miguel Vinicius Teixeira da Silva.
(Anexo  30  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

e.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  A OFERTA DA EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL INTEGRADA À  EJA:  É  POSSÍVEL  INTEGRAR?,
publicado no livro “Educação de jovens e adultos trabalhadores: políticas e experiências da integração à
educação profissional” (2017). A autora provoca o leitor para a compreensão da diferença entre integração e
interdisciplinaridade,  confundidos  de  forma  recorrente  nos  vários  trabalhos  acadêmicos  no  âmbito  do
PROEJA. Ela apresenta uma metodologia de construção coletiva de planos de cursos técnicos articulados à
EJA, que promovem a integração entre as formações geral e profissional, por meio da discussão coletiva do
itinerário  formativo  do  aluno  no curso e  a  criação  de mecanismos de integração.  Palavras-chave:  EJA;
PROEJA; Integração; Educação profissional. Autora: Márcia Castilho de Sales.
(Anexo  31  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

f.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  FORMAÇÃO  CONTINUADA DOS  PROFISSIONAIS  DO  PROEJA/  FIC  EM  GOIÂNIA:  AÇÕES,
LIMITES,  CONTRADIÇÕES  E  POSSIBILIDADES,  publicado  no  livro  “Educação  de  jovens  e  adultos
trabalhadores: políticas e experiências da integração à educação profissional” (2017). O artigo apresenta a
análise da experiência de formação continuada desenvolvida com os professores de dez escolas da RME
que  atuam  no  PROEJA-FIC.  É  ressaltado  a  importância  do  processo  de  formação  para  fortalecer  as
especificidades  dos  sujeitos  da  EJA,  bem  como  a  organização  do  currículo  em  uma  perspectiva
interdisciplinar e integrada. Palavras-chave: EJA; PROEJA/FIC; Formação continuada. Autora: Maria Emilia
Castro Rodrigues. Coautora: Maria Aldina Gomes da Silva Francisco; Cláudia Borges Costa.
(Anexo  32  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

g.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: TRAJETÓRIAS EM DISPUTA: O PROEJA E SEUS SUJEITOS NO CAMPUS MORRINHOS DO IF
GOIANO,  publicado  no  livro  “Educação  de  jovens  e  adultos  trabalhadores:  políticas  e  experiências  da
integração à educação profissional” organizado por Rêses, Sales e Pereira (2017). Com base na experiência
vivenciada no IFGoiano de Morrinhos, o artigo trás a análise do percurso formativo dos alunos, apresentando
dados de acesso e evasão, uma reflexão sobre as políticas de permanência, e a constituição do curso de
técnico na modalidade PROEJA.  Palavras-chave: IFGoiano; PROEJA; EJA. Autora: Miriam Fábia Alves.
Coautora: Rodrigo Borges de Andrade.
(Anexo  33  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf
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h.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: O ITINERÁRIO FORMATIVO DE ESTUDANTES JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DO PARANOÁ/DF:
UMA PROPOSTA DE PESQUISA-AÇÃO DE BASE MATERIALISTA HISTÓRICA DIALÉTICA, publicado no
livro livro “Educação de jovens e adultos trabalhadores: políticas e experiências da integração à educação
profissional  (2017). Com ênfase na EJA no Paranoá, cidade do DF, o artigo desenvolve a pesquisa-ação,
analisando as contradições e as ações-reflexões-ações que promovem problematizações, ressignificações e
transformações  das  realidades  dos  educandos  envolvidos  no  processo  de  alfabetização  tecnológica  do
Movimento Popular Paranoá-Itapoã na luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores.  Palavras-chave:
EJA; Pesquisa-ação; Alfabetização. Autor: Renato Hilário dos Reis. Coautor: Julieta Borges Lemes Sobral. 
(Anexo  34  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

i.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: A EJA NA UNIVERSIDADE: MEMÓRIAS DE AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO NO FINAL DO SÉCULO
XX, publicado no livro “Educação de jovens e adultos trabalhadores: políticas e experiências da integração à
educação profissional” (2017). O artigo apresenta o resgate da tessitura da história da EJA no âmbito da
UFES, com o intuito de apresentar lugares, memórias, ações de alfabetização e formação de professores
desenvolvidas no período de 1986 a 1998. Palavras-chave: EJA; UFES; Formação de professores. Autora:
Tatiana de Santana Vieira. Coautoras: Edna Castro de Oliveira; Karla R. de Assis Cezarino; Carlos Fabian de
Carvalho; Tatiana S. Machado de Oliveira.
(Anexo  35  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf

j.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo com o título: O processo de constituição e implementação das Propostas Político-Pedagógicas da
Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos na Rede Municipal de Educação de Goiânia no período de
1993  a  2015:  uma  pesquisa  em  andamento,  apresentado  no  Seminário  de  Pesquisa  do  PPGE/UFG,
realizado na Faculdade de Educação/UFG. Autoria: Glaucia Maria Morais França Avelar .
(Anexo  36  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_sme_artigo_apres.depesquisa_seminario_ppge_glaucia.pdf

k.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  O  FINANCIAMENTO  PÚBLICO  DAS  PESQUISAS  EM  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS
INTEGRADA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, compõe o capítulo 1 do Livro Educação de Jovens e Adultos
Trabalhadores: produção de conhecimentos em rede, da Rede Obeduc UFG/UFES/Unb, organizado pela
UFG. O apresenta um balanço político da participação dos campos da EJA e EP em linhas de financiamento
de pesquisa e formação de professores da educação básica, com o intuito de situar o leitor quanto aos
desafios  enfrentados por  redes  de  pesquisa  interinstitucionais  e  o  potencial  de  políticas  de indução de
pesquisas  com  financiamento  federal.  Palavras-chave:  Memória;  EJA;  Educação  Popular;  Educação
Profissional  Autora:  Maria  Margarida  Machado.  Referência: OLIVEIRA,  Edna;  CEZARINO,  Karla;
RODRIGUES, Maria Emilia. In: RODRIGUES, Maria Emilia; MACHADO, Maria Margarida (Orgs.). Educação
de  Jovens  e  Adultos  Trabalhadores:  produção  de  conhecimentos  em  rede.  Curitiba,  PR: Appris,
2017. (Coleção: Educação, Tecnologias e Transdisciplinaridades)
(Anexo  37  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  http://forumeja.org.br/go/node/2583;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_livro_eja_maria_emilia_maria_margarida.pdf

L.1)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras): Artigo:  EJA  INTEGRADA  A  EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL: DIÁLOGOS COM A PRODUÇÃO DA ÁREA E OS DADOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS
DO  ESPÍRITO  SANTO  E  GOIÁS,  compõe  o  capítulo  2  do  Livro  Educação  de  Jovens  e  Adultos
Trabalhadores: produção de conhecimentos em rede, da Rede Obeduc UFG/UFES/Unb, organizado pela
UFG.  Objetivo  do  texto:  realizar  uma  análise  do  Proeja  no  período  de  2005  a  2016,  tomando  como
referência duas fontes principais: a produção da área e os dados dos cursos nos Institutos Federais do
Espírito Santo e Goiás. Palavras-chave: Memória; EJA; Educação Popular; Educação Profissional Autora:
Edna  Graça  Scopel.  Coautora:  Miriam  Fábia  Alves.  Referência: OLIVEIRA,  Edna;  CEZARINO,  Karla;
RODRIGUES, Maria Emilia. In: RODRIGUES, Maria Emilia; MACHADO, Maria Margarida (Orgs.). Educação
de  Jovens  e  Adultos  Trabalhadores:  produção  de  conhecimentos  em  rede.  Curitiba,  PR: Appris,
2017. (Coleção: Educação, Tecnologias e Transdisciplinaridades)
(Anexo  38  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  http://forumeja.org.br/go/node/2583;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_livro_eja_maria_emilia_maria_margarida.pdf
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m.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo:  CONTRIBUIÇÃO  DO  MATERIALISMO  HISTÓRICO  E  DIALÉTICO  PARA O  ESTUDO  DA EJA,
compõe o capítulo 3 do Livro Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores: produção de conhecimentos em
rede, da Rede Obeduc UFG/UFES/Unb, organizado pela UFG. Objetivo do texto: empreender uma análise
sobre as contribuições  do materialismo histórico  e  dialético  para  a  compreensão dos dados do Censo
Populacional do IBGE de 2010 sobre a conclusão da Educação Básica. Palavras-chave: Memória; EJA;
Educação  Popular;  Educação Profissional  Autor:  Erlando  da  Silva  Rêses.  Coautores:  Mad’Ana Desirée
Castro; Sebastião Cláudio Barbosa. Referência: OLIVEIRA, Edna; CEZARINO, Karla; RODRIGUES, Maria
Emilia. In: RODRIGUES, Maria Emilia; MACHADO, Maria Margarida (Orgs.). Educação de Jovens e Adultos
Trabalhadores:  produção  de  conhecimentos  em  rede.  Curitiba,  PR: Appris,  2017. (Coleção:  Educação,
Tecnologias e Transdisciplinaridades)
(Anexo  39  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  http://forumeja.org.br/go/node/2583;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_livro_eja_maria_emilia_maria_margarida.pdf

n.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo: AS POTENCIALIDADES E OS LIMITES DA PESQUISA-AÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE NOVOS
CONHECIMENTOS, compõe o capítulo 5 do Livro Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores: produção
de conhecimentos em rede, da Rede Obeduc UFG/UFES/Unb, organizado pela UFG. Objetivo do texto:
procura evidenciar os desafios da constituição do pesquisador coletivo e da escuta sensível, de modo a
identificar  as  potencialidades  e  os  limites  da  pesquisa-ação,  bem  como  o  predomínio  existencial  na
produção  de  novos  conhecimentos.  Palavras-chave:  Memória;  EJA;  Educação  Popular;  Educação
Profissional.  Autora:  Maria  Luiza  Pinho  Pereira.  Referência: OLIVEIRA,  Edna;  CEZARINO,  Karla;
RODRIGUES, Maria Emilia. In: RODRIGUES, Maria Emilia; MACHADO, Maria Margarida (Orgs.). Educação
de  Jovens  e  Adultos  Trabalhadores:  produção  de  conhecimentos  em  rede.  Curitiba,  PR: Appris,
2017. (Coleção: Educação, Tecnologias e Transdisciplinaridades)
(Anexo  40  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  http://forumeja.org.br/go/node/2583;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_livro_eja_maria_emilia_maria_margarida.pdf

o.1) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Artigo síntese denominado  Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional:
identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais, de autoria das
professoras coordenadoras da pesquisa Maria Margarida Machado e Maria Emilia de Castro Rodrigues que
acompanha o relatório final da rede UFG-UFES-UnB (2013 a 2017), apresentado pelas coordenadoras da
Instituição  Líder  UFG,  em março  de  2018  à  Capes.   Palavras-chave:  Educação  de  Jovens e  Adultos;
Educação Profissional; Currículo Integrado; Formação
(Anexo 41 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/anexo41_ufg_artigo_sintese_pesquisa_obeduc_margarida.pdf

Quantidade total 40

2) Tipo do produto: Trabalho de conclusão de curso (TCC), dissertações e tese (qualificadas e 
defendidas)___Indicador atividade: 1, 2, 3, 7, 8, 11

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Dissertação  de  mestrado  O  PROCESSO  DE  CONSTITUIÇÃO  DAS  PROPOSTAS  POLÍTICO-
PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS NA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 1993 A 2016,  qualificada e defendida respectivamente em
26/06/2017 e 29/11/2017, no PPGE da Faculdade de Educação da UFG. Mestranda: Glaucia Maria Morais
França Avelar. Orientadora: Maria Emilia de Castro Rodrigues. Referência: AVELAR, Glaucia Maria Morais
França.  O processo  de constituição  das  propostas  político-pedagógicas  da educação de  adolescentes,
jovens e adultos na Rede Municipal de Educação de Goiânia, no período de 1993 a 2016 .  Dissertação
(Mestrado em Educação), Faculdade de Educação/Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2017.
(Anexo 42 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1919
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Dissertação de mestrado (RE)PENSANDO O PROEJA NO IFMT – CAMPUS VÁRZEA GRANDE A PARTIR
DO  OLHAR  DO(S)  PROFESSOR(ES),  qualificada  e  defendida  respectivamente  em  04/09/2017  e
19/02/2018, no PPGE da Faculdade de Educação da UFG. Trata-se do Mestrado Interinstitucional realizado
entre a UFG e IFMT. Mestranda: Sônia Maria de Almeida. Orientadora: Maria Emilia de Castro Rodrigues.
Referência: ALMEIDA, Sônia Maria de. (Re)Pensando o Proeja no IFMT – Campus Várzea Grande a partir
do  olhar  do(s)  professor(es). Dissertação  (Mestrado  Interinstitucional  em  Educação),  Faculdade  de
Educação/Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2018.
(Anexo 43 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1918

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Dissertação  de  mestrado  CONTRIBUIÇÕES  DA  POLÍTICA  DE  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL  NA
PERMANÊNCIA/NÃO  PERMANÊNCIA DOS  EDUCANDOS  DO  PROEJA  DO  IFMT CAMPUS  VÁRZEA
GRANDE, qualificada e defendida respectivamente em 05/09/2017 e 20/02/2018, no PPGE da Faculdade de
Educação  da  UFG.  Trata-se  do  Mestrado  Interinstitucional  realizado  entre  a  UFG  e  IFMT.  Mestranda:
Carminha  Aparecida  Visquetti.  Orientadora:  Maria  Emilia  de Castro  Rodrigues.  Referência:  VISQUETTI,
Carminha Aparecida.  Contribuições da política de assistência estudantil na permanência/não permanência
dos educandos do Proeja  do IFMT Campus Várzea Grande. Dissertação (Mestrado Interinstitucional em
Educação), Faculdade de Educação/Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2018.
(Anexo 44 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1918

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Tese de doutorado  CONCEPÇÕES EM DISPUTA SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO
DA REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA defendida em 17/10/2016. Tese vincula-se à linha de pesquisa
“Educação, Trabalho e Movimentos Sociais”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade
de Educação da Universidade  Federal  de Goiás.  Analisa  as  concepções de Educação Profissional  em
disputa no contexto da redemocratização do país, buscando compreender como elas foram construídas e
consolidadas pelos sujeitos coletivos que as sustentavam. Relatório final entregue em: jan/2017. Doutoranda
Mara Franco de Sá. Orientadora: Maria Margarida Machado.
(Anexo  45  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/tese_marafrancodes
%C3%A1_2016.pdf
e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  Dissertação de mestrado: de  FRANCISCO, Maria
Aldina  Gomes da  Silva.   Formação continuada de  professores  na  educação de  adolescentes,  jovens  e
adultos: uma experiência da secretaria municipal de educação de Goiânia 2013-2014 . Dissertação (Mestrado
em Educação). Universidade Federal de Goiás/Faculdade de Educação. Goiânia, 2015.
. Orientadora: Maria Emilia de Castro Rodrigues. Defesa em: 01/07/2015.
(Anexo  46  e  46a  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/dissert_mest_mariaaldina.pdf

f)  Descrição  do produto gerado (Max.  100  palavras):  Dissertação  de  mestrado:  AMORIM,  Rodrigo  de
Freitas. A Formação  do  Trabalhador  no  Proeja:  Entre  os  Laços  e  Embaraços  do  Discurso  Oficial  e  os
Diálogos proeja no IFG. 2016. 215 f.  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de
Educação. Goiânia, 2016. . Orientadora: Maria Emilia de Castro Rodrigues. Defendida em: 09/09/2016.
(Anexo  47  e  47a  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):   http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/disserta
%C3%A7%C3%A3o_rodrigoamorim.pdf

g)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Dissertação  de  mestrado:  LACERDA,  Cláudio
Virote. A Experiência do Proeja-Fic/Pronatec na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia: A Construção
do Currículo pelos Sujeitos da Educação de Adolescentes Jovens e Adultos (Eaja)  . 2016. 179 f. Dissertação -
(Mestrado  em  Educação)  -  Universidade  Federal  de  Goiás,  Faculdade  de  Educação.  Goiânia,  2016.
Orientadora: Maria Emilia de Castro Rodrigues. Defendida em: 29/09/2016
(Anexo  48  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/dissertacao_claudiovirote_2016.pdf
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h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Trabalho de  Conclusão de  Curso  (TCC)  defendido em dezembro de 2016,  no  Curso  de Pedagogia  da
FE/UFG, com o título: ORGANIZAÇÃO EM REDES DO PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA: ESPAÇO
DE FORMAÇÃO POLÍTICA? Esta pesquisa, realizada durante os meses de março a dezembro de 2016, na
UFG, foi construída a partir do projeto de extensão (Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos sobre a
Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – Geaja) no qual o Fórum e o Portal do Fórum Goiano de EJA
encontram-se vinculados. Teve por objetivo compreender a importância da ferramenta de monitoramento de
tráfego Google Analytics implantada no Portal  do Fórum Goiano de EJA, e refletir  acerca das possíveis
contribuições a partir dos dados gerados pela mesma. Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA),
Fórum Goiano de EJA, Portal do Fórum Goiano de EJA; Google Anaytics. Autora principal: Kátia Helena
Hilário Firmino Ferreira.
(Anexo  49  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/tcc_katiahilario_portalforumejago.pdf

Quantidade total 8

3) Tipo do produto: resumo científico (eventos)__Indicador atividade: 2,3,6,7, 10, 11, 12

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Resumo  intitulado  FORMAÇÃO  CONTINUADA  DE  APOIOS  TÉCNICO-PEDAGÓGICOS,
COORDENADORES,  DIRETORES  E  PROFESSORES  DA  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS,
apresentado em comunicação oral, no 14º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (Conpeex), realizado
de 16 a 18/10/2017. Pesquisa sobre a formação continuada dos apoios técnico-pedagógicos, coordenadores,
diretores e professores de 62 escolas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da SME de Goiânia, no
período de 2016/2017, com objetivo de analisar os dados da formação continuada, com vistas a apontar
aspectos positivos, negativos, avanços/retrocessos, contradições nessa forma de organização da formação,
bem como o que contribui ou não para o processo ensino-aprendizagem na EJA. Palavras-chave: Educação
de Jovens e Adultos; Formação continuada; Secretaria Municipal de Goiânia. Autoras: Patrícia de Moraes
Fontenele; Maria Emilia de Castro Rodrigues. Disponível em: Anais do 14º Conpeex, p. 241 [271].
(Anexo 50 e 50a em mídia digital e ou hiperlink): 
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site12721/site/arquivos/PIBIC.pdf; 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Resumo  intitulado  MOVIMENTO  DE  EDUCAÇÃO  DE  BASE  NA REGIÃO  CENTRO  OESTE  –  UMA
POSSIBILIDADE  DE EMANCIPAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA, VISLUMBRADA EM TEMPOS DE
INTERDIÇÃO DE DIREITOS,  apresentado  em comunicação  oral,  no  SemiEducação 2017:  Diversidades
Culturais, Sujeitos e Saberes, no GT 18_Trabalho e Educação. Autoras: Carminha Aparecida Visquetti; Maria
Emilia de Castro Rodrigues. Disponível em: Anais do SemiEdu 2017
(Anexo 51 em mídia digital e ou hiperlink): http://eventosacademicos.ufmt.br/index.php/semiedu2017/paper/view/2658; 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_ifmt_resumo_meb_semiedu_ma.emilia_carminha.pdf

Quantidade total 2

4) Tipo do produto:  Livros____________________    Indicador atividade: 1, 2, 3, 9, 10, 12

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Livro  DIÁLOGOS  SOBRE  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS:  DESAFIOS  POLÍTICOS  E
PEDAGÓGICOS  DA  INTEGRAÇÃO  COM  A  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL,  lançado  na  38ª  Reunião
Nacional da ANPED e no SIMPEEX em 2017. Produção sobre a efetivação dos “diálogos” como espaços de
encontros  e  reencontros  dos  atores  das  experiências  de  Proeja,  agora  EJA  integrada  a  Educação
Profissional  no  Instituto  Federal  de  Goiás,  socializada  no  livro.  Evidenciam  o  “ineditismo”  nestas
experiências, que tem se revestido de “enormes desafios de natureza pedagógica, mas, também, e não
menos importantes, de caráter político”. Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação
Profissional;  Integração.  Referência:  PEREIRA,  Josué  Vidal;  CASTRO,  Mad’Ana  Desirée  Ribeiro  de;
BARBOSA, Sebastião Cláudio (Orgs.).  Diálogos sobre Educação de Jovens e Adultos: desafios políticos e
pedagógicos da integração com a educação profissional. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2017.
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(Anexo 52 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_dialogos_eja_ifg.pdf; 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_livro_dialogos_eja_ifg_2017.pdf

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Livro  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS  TRABALHADORES:  POLÍTICAS  E
EXPERIÊNCIAS DA INTEGRAÇÃO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, lançado na 38ª  Reunião
Nacional  da  ANPED (2017).  Coletânea  de  artigos  produzidos  no  âmbito  da  Rede  de  Pesquisa
OBEDUC no Projeto de Pesquisa “Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação
Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias
virtuais”, resulta de investigações em andamento que envolve a participação dos Programas de Pós-
Graduação (PPGs) da UFG, UFES e UnB, com o interesse de promover estudos na oferta integrada
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de EJA. Palavras-chave: EJA;
Educação Profissional; Integração. Referência:  RÊSES, Erlando da Silva; SALES, Márcia Castilho de;
PEREIRA, Maria Luíza Pinho (Orgs). Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores: políticas e experiências
da integração à educação profissional. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2017.
(Anexo  53  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/livro_unb_eja_pol_exper_edprof.pdf
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Livro  POLÍTICAS  PÚBLICAS  E  EDUCAÇÃO  DE JOVENS  E  ADULTOS  NO  BRASIL,  da
coleção  de  livros  DOCÊNCIA EM  FORMAÇÃO:  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS
publicado em 2017. O livro aborda a trajetória da EJA, sua reconfiguração, os programas federais e
seu impacto, por meio de políticas indutoras nas políticas e ações de Estados, Distrito Federal e
municípios no tocante à modalidade. Palavras-chave: EJA; Políticas Públicas. Referência: BORGES,
Cláudia  Costa;  MACHADO,  Maria  Margarida.  Políticas  públicas  e  Educação  de  Jovens  e  Adultos  no
Brasil.São Paulo: Cortez, 2017. 
(Anexo  54  e  54a  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_capa_livroclaudia_margarida.jpg;
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/politicas_publicas_e_eja_iniciais.pdf 
d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Livro  RODRIGUES, Maria Emilia de Castro; MACHADO, Maria Margarida (Orgs.). Educação de Jovens e
Adultos  Trabalhadores:  produção  de  conhecimentos  em  rede.  Curitiba,  PR:  Appris,  2017. (Coleção:
Educação, Tecnologias e Transdisciplinaridades), publicado em 2017. A obra revela parte das experiências
realizadas nos últimos cinco anos, pela UFG, UFES e UnB, na execução das pesquisas que compuseram o
Projeto  Desafios  da  Educação  de  Jovens  Adultos  integrada  à  Educação  Profissional:  identidades  dos
sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais, financiado pelo Obeduc/Capes.
Convida  a  repensar  a  realidade  da  EJA integrada  à  EP  com  formação  integral  dos  trabalhadores  e
trabalhadoras, sendo composta de 5 capítulos tratando de:  financiamento público da EJA integrada à EP;
das pesquisas em educação de jovens e adultos integrada a educação profissional; materialismo histórico e
dialético para o estudo da EJA; processo de formação dos professores da educação básica; e pesquisa-
ação. Referência: RODRIGUES, Maria Emilia de Castro; MACHADO, Maria Margarida (Orgs.). Educação de
Jovens e Adultos Trabalhadores: produção de conhecimentos em rede. Curitiba, PR: Appris, 2017. (Coleção:
Educação, Tecnologias e Transdisciplinaridades). 
(Anexo  55  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_livro_eja_maria_emilia_maria_margarida.pdf;
http://forumeja.org.br/go/node/2583

Quantidade total 4

5) Tipo do produto: Revista Informativa                            Indicador atividade: 9, 10
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Revista Informativa da Educação, elaborada pela Seduce GO, Fórum Goiano de EJA, UFG, SME de
Goiânia, Sintego, e distribuída a professores, gestores, estudantes de graduação e pós-graduação.
Patrocinada pela  Agenda Territorial  de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e  Educação de
Jovens e Adultos (AT),  instituída pela Secadi/MEC, em 2007, pelo Governo Federal  Luís Inácio da
Silva. Nela o leitor encontrará nove artigos distribuídos em 3 partes: Educação de Jovens e Adultos
na/no: Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás-Seduce; Secretaria Municipal de
Educação de  Goiânia-SME e Conselho  Estadual  de  Educação de  Goiás-CEE;  O Fórum Goiano  de
Educação de Jovens e Adultos e suas Ações; Educação de Jovens e Adultos: relatos de experiências,
depoimentos,  pesquisas  concluídas.  Referência:  MORAIS,  Helimar  Vieira  et.  al.  (orgs.).  Revista
Informativa da Educação de Jovens e Adultos. Goiânia, v.1, ano 1, mar./2017. ISBN: 978-85-69818-
62-5
(Anexo 56 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ufg_revista_agenda_territorial_completa.pdf

Quantidade total 1

DESCRIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  EDUCACIONAL  GERADA  PELA
INSTITUIÇÃO NÚCLEO 1 - UFES

1) Tipo do produto: artigo                                    Indicador atividade:7

a)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Artigo intitulado “Aproximações entre Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos: narrativas sobre as
Relações Etnico-Raciais a partir de Walter Beijamim” produzido por Carlos Fabian de Carvalho
(Anexo 1 em mídia digital e ou hiperlink):
https://drive.google.com/file/d/1RTJWGMzMsVzoFSLL2WMQBrtc1MPIvwA7/view?usp=sharing

Quantidade Total: 1

2) Tipo do produto: resumo        Indicador atividade:7

a)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Resumo sobre as ocupações secundaristas em 2016: interseções entre o movimento e outras lutas no
Brasil  no  mundo  produzido  por  Antelmo  da  Silva  Junior,  em março/2017.  Palavras-chave:  Ocupações
Secundaristas. Movimentos sociais. Participação política. Construção Democrática.
(Anexo 2 em mídia digital e ou hiperlink): 
https://drive.google.com/file/d/1YRg_5nSkkxGyTrJK22j4jvn1vTk2QNfl/view?usp=sharing

Quantidade Total: 1

3) Tipo do produto: projeto de pesquisa                                              Indicador atividade:7

a)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR NOS ESPAÇOS DAS OCUPAÇÕES DAS
ESCOLAS  PÚBLICAS  DO  ESPÍRITO  SANTO  EM  2016.  Apresentação  do  Pré  projeto  de  pesquisa
“Ocupações secundaristas de 2016 – Processos de ensino aprendizagem nos espaços de ação direta”,
apresentado  por  Antelmo  Silva  Junior.  Data:  18/02/2017.  Palavras-chave:  Ocupações;  Ação  Direta;
Movimentos sociais
(Anexo 3 em mídia digital e ou hiperlink): 
https://drive.google.com/file/d/1zcf_Tfx0yne2YkpRXet_pkS6Ds_kij7p/view?usp=sharing

Total: 1
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DESCRIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  EDUCACIONAL  GERADA  PELA
INSTITUIÇÃO NÚCLEO 2 - UnB

1) Tipo do produto: artigo ________Indicador atividade: 1 e 2

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Titulo:  Connecting curriculum learningandcyberart as a pedagogical innovation to facilitate adult  learning,
autoria de TELES, L. ;Oros, V. ; SANTOS, G. L., com realização da atividade Canadian International Journal
of Social Science and Education v. 10, p. 109-118, 2017. ISSN: 2356847X  
Componentes curriculares/área de conhecimento: arte, inovação, colaboração; Palavras chave: Currículo,
ciberarte, inovação pedagógica. Autor principal: Lucio Teles; e coautores: Oros, V.; Santos, G.
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink): Link: https://iserd.co/publication.php
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Título: A Transiarte em diálogo com o currículo escolar na cibercultura. In Reses, O.; Sales, M.; Pereira, M.L.
(Org).   Educação de jovens e adultos trabalhadores:  Políticas e experiências de integração à educação
profissional. (p. 287-299). Palavras chave: Transiarte,  currículo, cibercultura
Componentes curriculares/áreas de conhecimento: arte,  tecnologia, colaboração. Autor principal:  COSTA,
Germano; coautores: TELES, Lucio França 
(Anexo 1 e 1a em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 2

2) Tipo do produto: Resumo..........................................Indicador atividade: 1 e 2

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Título:  A  ARTE  DE  TRANSIÇÃO:  TECNOLOGIAS  DIGITAIS  NA  EDUCAÇÃO  DE  SURDO   
Resumo apresentado no: 7º Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação e 3º Colóquio Internacional de
Educação com Tecnologias– UFPE - Recife –PE. Palavras-chave: Games, Colaboração, estética, Transiarte.
Componentes curriculares/áreas de conhecimento: arte,  tecnologia, colaboração. Autor principal:  Dorisdei
Valente Rodrigues. Data de realização da atividade: 6 e 7 de dezembro 2016.   
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink):
 http://www.simposiohipertexto.com.br/trabalhos/livro-de-resumos/
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Trabalho  “Possibilidades  da  práxis  da  Transiarte  na  escola  bilíngue  libras  e  português  escrito-DF”,
apresentado  em comunicação  oral,  no  I  Congresso  Nacional  de  Ensino  e  Práticas  Interdisciplinares  –
CONEPI, realizado na Estação Cabo Branco e no CCHLA/UFPB, em 15 a 17 de junho de 2017.
Palavras-chave: arte, interdisciplinaridade, surdez. Componentes curriculares /áreas de conhecimento: arte,
tecnologia, libras, estética. Autora principal: Dorisdei Valente Rodrigues. 
ISBN: 978-85-8043-565-8
(Anexo 2 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://conepi.com.br/divulgado-isbn/
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação  oral  do  trabalho:  O  PROEJA  TRANSIARTE  NO  OBEDUC:  POSSIBILIDADES  DE
INTEGRAÇÃO CURRICULAR;  publicado  em resumo,  no  período  de  15  a  17 de  junho  de  2017,  no:  I
Congresso Nacional de Ensino e Práticas Interdisciplinares – CONEPI, realizado na Estação Cabo Branco e
no CCHLA/UFPB. Autor principal: Lucio França Teles; coautora: Dorisdei Valente Rodrigues. ISBN: 978-85-
8043-565-8.  Palavras-chave:  arte,  tecnologia,  currículo,  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Componentes
curriculares /áreas de conhecimento: Arte, Educação profissional, EJA, tecnologia, educação /currículo.
(Anexo 3 em mídia digital e ou hiperlink): http://conepi.com.br/divulgado-isbn/
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d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação oral  do trabalho:  A PRÁXIS DA ARTE DE TRANSIÇÃO: A HIBRIDIZAÇÃO DA ARTE NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ERA DIGITAL; publicado em resumo, no período de 7,8 e 9 de
junho  de  2017,  no  I  Encontro  Internacional  SdisCon  -  Linguagens,  Semiótica  e  Discurso  na
Contemporaneidade na Universidade do Estado do Amazonas- UEA/ AM. Autor principal: Dorisdei Valente
Rodrigues. ISBN: 978-85-7883-423-4.
Palavras chave: Arte, tecnologia, educação, educação de jovens e adultos.
Componentes curriculares /áreas de conhecimento: Arte, tecnologia, educação /currículo.
(Anexo 4 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://docs.wixstatic.com/ugd/520cd5_0553c6e2bb5b4358aaabd2dd5174a475.pdf

Quantidade total 4

2) Tipo do produto: Livro..........................................Indicador atividade: 1 e 2

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Livro: RÊSES, Erlando da Silva; SILVEIRA, Dimitri Assis; PEREIRA, Maria Luiza Pinho. Educação de jovens
e adultos trabalhadores: análise crítica do Programa Brasil Alfabetizado. - Brasília: Editora Paralelo 15, 2017.
No prelo.
(Anexo 5 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 1

5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS

Este grupo engloba todos os resultados artístico-culturais desenvolvidos no programa, tais como:
adaptação de peças teatrais; atividades de grafitagem, atividades de leitura dramática ou e peça
radiofônica; atividades de restauração de obras artísticas; autoria de peças teatrais, roteiros, óperas,
concertos,  composições musicais,  trilha sonora, cenografia,  figurino,  iluminação e/ou coreografia
integrais apresentadas ou gravadas nas IES e escolas participantes; criação de espetáculos de dança;
criação  de  filmes  e  atividades  cênicas;  criação  de  grupos  musicais;  criação  de  rádio  escolar;
desenho e pintura; exposição artístico-educacional; exposição de fotos e imagens; festivais de dança
na escola; festivais de música; maquetes; transcrição e/ou arranjos de obras musicais; participação
de alunos em concertos,  recitais  ou gravações;  participação de  alunos em peças teatrais;  sarau
escolar, vernissage, dentre outros.

DESCRIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  EDUCACIONAL  GERADA  PELA
INSTITUIÇÃO LIDER/UFG

1) Tipo do produto:  Vídeos                                               Indicador atividade: 6

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Vídeo do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais  -  CRES’s)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 03 de abril de 2017,
na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA EAJA/2017
- METODOLOGIAS - PARTE 1. Objetivos: Retomar o quadro-síntese das Metodologias da EAJA 2017, em
uma perspectiva de rever e/ou ampliar os entendimentos conceituais e procedimentais sobre Eixo Temático,
Projeto  de  Trabalho  e  Projeto  de  Ensino-Aprendizagem,  promovendo  a  análise  reflexiva  sobre  o
desenvolvimento  metodológico  nas  escolas.  Palavras-chave:  EJA;  Formação  Continuada;  EAJA.  Autora:
Patrícia de Moraes Fontenele. 
(Anexo 1 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=3l_LNf0mq8s
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b)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Vídeo do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais  -  CRES’s)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 03 de abril de 2017,
na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA EAJA/2017
- METODOLOGIAS - PARTE 2. Objetivos: Retomar o quadro-síntese das Metodologias da EAJA 2017, em
uma perspectiva de rever e/ou ampliar os entendimentos conceituais e procedimentais sobre Eixo Temático,
Projeto  de  Trabalho  e  Projeto  de  Ensino-Aprendizagem,  promovendo  a  análise  reflexiva  sobre  o
desenvolvimento  metodológico  nas  escolas.  Palavras-chave:  EJA;  Formação  Continuada;  EAJA.  Autora:
Patrícia de Moraes Fontenele.
(Anexo 2 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=n-FMgHs5FLE

c)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Vídeo do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais  -  CRES’s)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 03 de abril de 2017,
na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA EAJA/2017
- METODOLOGIAS - PARTE 3. Objetivos: Retomar o quadro-síntese das Metodologias da EAJA 2017, em
uma perspectiva de rever e/ou ampliar os entendimentos conceituais e procedimentais sobre Eixo Temático,
Projeto  de  Trabalho  e  Projeto  de  Ensino-Aprendizagem,  promovendo  a  análise  reflexiva  sobre  o
desenvolvimento  metodológico  nas  escolas.  Palavras-chave:  EJA;  Formação  Continuada;  EAJA.  Autora:
Patrícia de Moraes Fontenele.
(Anexo 3 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=xGnOau7MEj4

d)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Vídeo  do  encontro  ampliado  com  os  (apoios  técnicos-pedagógico  e  coordenadores  pedagógicos)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 10 de abril de 2017,
na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA EAJA/2017:
: "Trocas de Experiências". Objetivos: Trocas de experiência com o relato de uma unidade escolar de cada
CRE, com o intuito  de  socializar  a  construção  dos Projetos de  Ensino-Aprendizagem ou Eixo-temático.
Palavras-chave: EJA; Formação Continuada; EAJA. Autora: Patrícia de Moraes Fontenele.
(Anexo 4 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=nJQvC7z_WiI

e)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Vídeo do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais  -  CRES’s)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 13 de fevereiro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA
EAJA/2017: "PERFIL DA EAJA". Objetivos: Análise da avaliação da Formação Continuada no ano de 2016;
Traçar o perfil do educando da EAJA. Quem é o educando da EAJA? Qual o papel social da EAJA? A qual
público a EJA se destina?; Palavras-chave: EJA; Formação Continuada; EAJA. Autora: Patrícia de Moraes
Fontenele.
(Anexo 5 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=szU3onN2H44

f)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Vídeo do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais  -  CRES’s)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 25 de setembro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA
EAJA/2017: "AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA – PARTE I”. Objetivos: Síntese da Avaliação da
Formação Continuada EAJA do primeiro semestre de 2017; Promover estudo sobre a avaliação na EAJA
como  elemento  constitutivo  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Palavras-chave:  EJA;  Formação
Continuada; EAJA. Autora: Patrícia de Moraes Fontenele.
(Anexo 6 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=Ow2GXmi8d7A

g)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Vídeo do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais  -  CRES’s)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 25 de setembro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA
EAJA/2017: "AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA – PARTE II". Objetivos: Síntese da Avaliação da
Formação Continuada EAJA do primeiro semestre de 2017; Promover estudo sobre a avaliação na EAJA
como  elemento  constitutivo  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Palavras-chave:  EJA;  Formação
Continuada; EAJA. Autora: Patrícia de Moraes Fontenele.
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(Anexo 7 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=Ow2GXmi8d7A
h)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):

Vídeo do encontro de apoios (apoios técnicos-pedagógicos das Coordenadores Regionais  -  CRES’s)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 25 de setembro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA
EAJA/2017: "AVALIAÇÃO EJA".  Objetivos:  Promover estudo sobre a avaliação na EAJA como elemento
constitutivo do processo de ensino e aprendizagem, em uma perspectiva de articulação entre a avaliação da
aprendizagem na escola e a avaliação diagnóstica em Rede. Palavras-chave: EJA; Formação Continuada;
EAJA. Autora: Patrícia de Moraes Fontenele.
(Anexo 8 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=d80k_4AzZtI

i)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Vídeo  do  encontro  ampliado  com  os  (apoios  técnicos-pedagógico  e  coordenadores  pedagógicos)  da
Formação Continuada da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), no dia 18 de setembro de
2017, na FE/UFG, em parceria com a SME de Goiânia e a UFG, intitulado FORMAÇÃO CONTINUADA
EAJA/2017: "AVALIAÇÃO EJA.". Objetivos: Compreender a leitura e a produção textual como elementos
articuladores das áreas do conhecimento no sentido de ampliar a aprendizagem significativa dos  educandos
da EAJA; Refletir  sobre as contribuições dos componentes curriculares no trabalho com leitura e escrita
numa perspectiva interdisciplinar.  Palavras-chave: EJA; Formação Continuada; EAJA. Autora: Patrícia de
Moraes Fontenele.
(Anexo 9 em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?v=25B5fsy3zDA

Quantidade total 9

DESCRIÇÃO  DA  PRODUÇÃO  EDUCACIONAL  GERADA  PELA
INSTITUIÇÃO NÚCLEO 1 - UFES

1) Tipo do produto: Produção de filmes                             Indicador atividade: 2

a)Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Leitura e interpretação de obra literário (romance, contos ou crônicas) de autores brasileiros, principalmente,
e estrangeiros com gravação de  voz  e fotos dos alunos para realização de filmes de 2 a 5 minutos de
duração em MovieMaker, coordenado pelo professor Reginaldo Flexa Nunes.
(Anexo XXXX em mídia digital e ou hiperlink): https://www.youtube.com/watch?
v=lmYgkKgQmq4&index=52&list=UUteZZEl7kJRzGrTgSIYp-7Q

Quantidade total 1

6.  DESCRIÇÃO  DE  IMPACTOS  DAS  AÇÕES/ATIVIDADES  DO  PROJETO
NA:  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES;  LICENCIATURAS  ENVOLVIDAS;
EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES

Instituição Líder - UFG
Em  2017,  devido  às  mudanças  transcorridas  no  país  e  de  gestão  em  âmbito  municipal,

desencadeou um contexto de insegurança quanto à continuidade das ações da pesquisa (em especial
devido ao encerramento  das bolsas)  e  da formação continuada de professores  (por não termos a
garantia do momento previsto para a realização desta no calendário escolar da SME de Goiânia). É
que conforme nosso plano de trabalho contamos com bolsas apenas até fevereiro, mas tínhamos a
intenção de realizar a formação continuada dos professores da EJA da SME de Goiânia durante todo
o ano e as avaliações realizadas por meio de ficha de avaliação e depoimentos colhidos em vídeos
apontaram que a formação foi um aspecto muito positivo que impactou nas ações curriculares, de
planejamento das aulas e projetos de ensino-aprendizagem ou eixo temático desenvolvido nas 62
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escolas  de  EJA da  Rede;  bem  como  na  (re)elaboração  e  implementação  da  Proposta  Político
Pedagógica  da  EAJA  na  SME  de  Goiânia.  Além  disso,  as  práticas  pedagógicas,  ações  de
planejamento, gestão e formação desenvolvidos, bem como a divulgação das matrículas na EAJA
(realizada pela SME de Goiânia em parceria com o Fórum Goiano de EJA e a pesquisa), contribuíram
para  o  aumento  e  permanência  do  número  de  educandos  da  EJA nas  escolas.  Com  o  diálogo
estabelecido com a SME de Goiânia, mesmo com a nova gestão, demos continuidade à formação
continuada dos apoios-técnico-pedagógicos,  coordenadores pedagógicos e professores,  na parceria
SME/UFG (Gereja, Gerfor e CREs).

Contribuímos com a realização de palestras e orientação/assessoria na (re)elaboração de Projetos
Pedagógicos de Cursos Proeja dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás,
Goiano e de  Mato Grosso;  bem como a reflexão sobre o acesso,  permanência  e  conclusão com
sucesso dos alunos da EJA na educação básica.

Conseguimos coletivamente sistematizar, organizar e analisar as experiências desenvolvidas na
pesquisa em anos anteriores  e as vivenciadas  em 2017, por meio de artigos,  produção de livros,
revistas, dissertações (3), teses (2) e relatórios de estágio docência de professores da educação básica,
que contribuíram para a formação individual e com ações de intervenção nas instituições em que os
professores da educação básica e alunos da pós-graduação atuam. Alunos de graduação produziram
relatórios Pibic, Probec, Trabalhos de conclusão de curso, artigos, vídeos, dentre outros produtos.

O trabalho desenvolvido pelo Fórum Goiano de EJA teve continuidade com encontros estaduais,
reuniões ordinárias e extraordinárias, e permanente mobilização contra o fechamento das escolas que
ofertam EJA tanto na rede municipal quanto estadual. Outro aspecto importante que tem impactado o
trabalho nas escolas de EJA e de formação inicial e continuada é a divulgação no Portal do Fórum
Goiano de EJA das pesquisas, atividades escolares e ações de formação de professores, bem como
com a organização do acervo do Centro Memória Viva: Referência em EJA, Educação Popular e
Movimentos Sociais do Centro-Oeste, sediado na FE/UFG.

O contexto sócio-político-econômico que estamos vivendo de perda de direitos, exacerbação do
conservadorismo com projetos  como “escola  sem partidos”,  do neoliberalismo e  da violência  no
campo e em especial contra a mulher e as minorias que compõem os nossos alunos da EJA, desafiou
a nossa capacidade de estudo, intervenção pela pesquisa e de atuação junto aos movimentos sociais,
na construção de resistências.

Núcleo 1 - UFES
Durante  o  ano  de  2017,  as  ações  da  pesquisa  no  Núcleo  1  foram bastante  impactadas  pelo

momento histórico político que resultou no golpe jurídico parlamentar  "contra a sociedade brasileira"
com o afastamento da presidenta Dilma Rousself e a usurpação do poder pelo seu vice. 

No percurso de 2017, a destituição do Fórum Nacional  de Educação,  pelo atual  Ministro da
Educação,  produziu  movimentos  que  envolveram a  nossa  rede  e  grupo de  pesquisa  Obeduc  nas
articulações locais e nacionais para construção da CONAPE, como alternativa à CONAE 2018, no
sentido de garantir a efetivação das metas do PNE 2014-2024. 

O  trabalho  desenvolvido  pelo  Fórum  de  EJA/ES,  em  nível  local  durante  o  ano  anterior,
prosseguiu em função das demandas da política educacional assumida pelo governo do ES, o que
requereu do grupo um ação permanente de mobilização contra o fechamento das escolas que ofertam
EJA no  campo  e  na  cidade,  pela  rede  estadual,  exigindo  ações  sistemáticas  de  atendimento  à
audiência ao Ministério Público e  a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Esse contexto
desafiou  a  nossa  capacidade  de  estudo  e  intervenção  pela  pesquisa,  e  de  atuação  junto  aos
movimentos sociais, na construção de um projeto de unidade de resistência à destruição dos direitos,
ao avanço do conservadorismo e do neoliberalismo.
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Estivemos atentos ao prosseguimento de atividades de integração envolvendo o Instituto Federal
do Espírito Santo campus Vitória, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória e Cariacica, com
ações de formação de professores, bem como com a continuidade de organização do acervo e apoio à
construção do Centro de Referência em EJA/Educação Popular/Educação Profissional no Neja/Ufes.

Núcleo 2 - UnB
Durante o ano de 2017, as ações da pesquisa no Núcleo 2 foram intensificadas de modo a

continuar  o  envolvimento  de  forma  efetiva  à  formação  de  professores  e  pesquisadores.  Foram
desenvolvidas oficinas transiarte com alunos da EJA e professores que atuam com EJA, envolvendo
uma escola que atende três segmentos da EJA, além de atuar na formação e discussão de proeja no
DF nos encontros realizados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Consideramos o impacto positivo no andamento das ações da pesquisa e também na formação e
intercambio com outros estudantes de outras licenciaturas a pesquisa ampliou seu atendimento para a
estudantes  com  necessidades  especiais  (surdo),  assim  a  pesquisa  passou  a  ser  utilizada  com
estudantes ouvintes e surdos.

Por impacto, entende-se os efeitos produzidos pelo projeto que tenham gerado modificações  em algum aspecto da seu
campo de atuação. Trata-se  de identificar, compreender e explicar as mudanças ocorridas nesse campo.

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DAS IES

Descrever  as  contribuições  do  projeto  para  o  aprimoramento  dos  cursos  de  licenciatura  não
participantes do programa 
(Até 500 palavras)
Instituição Líder - UFG

No que se refere às contribuições para as licenciaturas, em 2017, nos empenhamos, juntamente
com o Fórum Goiano de EJA,  no Fórum de licenciaturas  da  UFG – que  estava  elaborando  as
orientações para a revisão dos projetos pedagógicos de curso (PPCs) das unidades –, para a inclusão
e ou aperfeiçoamento de disciplinas/ementas que abordem sobre a modalidade EJA nos cursos de
pedagogia  e  demais  licenciaturas.  Também  desenvolvemos  palestras  nas  IES  (IFG,  IFGoiano,
UFMT,  IFMT)  e  em  eventos,  sobre  temas  relacionados  ao   mundo  do  trabalho,  Educação
Profissional, formação inicial e continuada de professores de EJA, currículo na EJA/Proeja, práticas
pedagógicas  na  EJA/Proeja,  educandos  da  EJA,  Propostas  Políticos-Pedagógicas  (PPP)  da  EJA,
Portal do Fórum Goiano de EJA e Proeja, etc. Podemos destacar ainda o envolvimento de estudantes
de Pedagogia e demais licenciaturas como Pibic, Probec/Provec e voluntários nos grupos de estudos
e pesquisa Obeduc (na FE/UFG; no IFG Câmpus Goiânia, Goiânia-Oeste, Uruaçú e Inhumas; no
IFGoiano em Rio Verde, sendo que três deles contaram inclusive com seminário local de pesquisa) e
no acompanhamento da formação continuada de professores contribuindo com sua formação nas
temáticas  acima  mencionada.  Ressaltamos  também  a  permanência  na  equipe  de  estudantes  da
graduação  e  pós-graduação  (Curso  de  Especialização  do IFG;  Licenciatura  em Letras/Libras  da
UFG; Instituto de Ciências e Biológicas (ICB) da UFG) na organização, levantamento dos dados e
alimentação do Portal do Fórum Goiano de EJA e na formação de novos membros desta equipe do

Núcleo 2 - UFES
Quanto ao envolvimento de licenciaturas, em 2017, apesar das ameaças de extinção do PIBID, foi
possível efetivar a atuação de novos estudantes da Licenciatura Letras Inglês pela parceria com o
PIBID Letras-Inglês na UFES, coordenado pelas Profas. Dra. Karla Ribeiro de Assis Cezarino e Dra
Karen Louis Currie, voltado para a EJA no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Podemos destacar
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ainda o envolvimento da licenciatura letras/português no  Campus Vitória.Ressaltamos também, a
permanência na equipe de um estudante voluntário do Curso de Estatística que tem nos apoiado no
levantamento dos dados nos bancos do INEP, IBGE, DIEESE e sua contribuição para as pesquisas
concluídas e em andamento no âmbito de Obeduc, principalmente num contexto de lutas contra o
fechamento de turmas e de escolas de EJA na cidade e no campo.

Núcleo 2 - UnB
Foram ofertadas,  pelo prof Lúcio Teles,  Dorisdei  Valente Rodrigues  duas oficinas  Transiarte  na
Faculdade de Educação. Na semana de extensão da UnB. Nestas oficinas participantes trabalharam
com a  produção  de  transvideos  sobre  vários  temas  que  são  importantes  para  os  participantes.
Participaram estudantes surdos e estudantes do curso de letras libras.

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS

Caso o edital tenha previsto recurso de capital, liste todos os equipamentos patrimoniáveis adquiridos
no projeto, com descrição de marca, modelo, série, acessórios, outros. 

JÁ LANÇADOS EM RELATÓRIOS ANTERIORES.
 
9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 
PREVISTAS E NÃO REALIZADAS

Instituição Líder - UFG
Enfrentamos dificuldades junto às editoras na entrega do livro Educação de Jovens e Adultos
Outros desafios foram os lançamentos de todos os produtos no Portal Comunidades e todas as

despesas no Siprec1; cujas inúmeras dificuldades de execução financeira, por inexperiência das/os
coordenadoras/es das instituições e pelas exigências básicas dessa execução que não contemplavam
a realidade de pesquisas em rede, bem como a dificuldade refazer a cada ano o plano de trabalho.

Quanto às bolsas e a participação efetiva de professores da educação básica enfatizamos a
importância  do  financiamento  garantido  a  esses  pesquisadores  iniciantes,  mas  apontamos  as
dificuldades de permanência desses sujeitos: os professores da educação básica, com sua desistência
e rotatividade, em parte justificadas pela atuação deles em três turnos de trabalho e/ou em várias
escolas; e os de graduação pelo valor da bolsa e sempre que conseguiam algo melhor saiam da
pesquisa. Porém vários professores da educação básica permaneceram na pesquisa em 2017, mesmo
sem a bolsa, nos grupos de estudo e elaborando produções.Vale destacar a importância da gestão das
secretarias de educação e escolas para proporcionar as condições aos professores para a realização
da formação continuada em serviço em parceria com as IES.

Núcleo 2 _UFES
Enfrentamos em 2017 dificuldades que persistem, dentre as quais destacamos:

Se  em relatórios  anteriores  indicamos  as  dificuldades  enfrentadas  durante  a  pesquisa em
andamento, em 2017, com o término das bolsas, logo no inicio do trimestre letivo, buscamos manter
regularidade  nas  ações  do  grupo de  pesquisa,  principalmente  com relação  ao  envolvimento  dos

1SIPREC – Sistema de Prestação de Contas online da Capes, publicado na Portaria nº 059/2013, do dia 16 de maio de 
2013, regulamentando a forma de acompanhamento e controle das contas públicas dos pesquisadores a ela vinculados.
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professores de educação básica. No entanto, prevaleceu a lógica que marcou as condições de atuação
desse professor, sem carga horária de liberação para participação na pesquisa, comprometendo assim
o que  se  esperava  desse  mesmo  professor,  no  desenvolvimento  de  ações  inovadoras  na  escola.
Tivemos um empenho no esforço acompanhar a atuação dos referidos professores, o que demandou
um  redimensionamento da atuação da coordenação,  tendo em vista, o caráter itinerante de uma das
escolas envolvidas e a importância da participação nos demais espaços e tempos de trocas entre os
membros.

Outra dificuldade que persistiu é a que restringe a participação do grupo como um todo,
mestrandos,  doutorandos,  professores  de educação  básica,  estudantes  de IC e colaboradores  nos
encontros de estudo e formação,  o que nos levou a manter  a prática  quinzenal  de reuniões que
pudesse favorecer a participação da maior parte do grupo. 

Na escola estadual Hildebrando Lucas, escola de referência em EJA no estado, já indicada no
relatório anterior, como um dos espaços de pesquisa, tivemos muitas dificuldades de manter em ação
efetiva a professora de Educação básica vinculada a essa Rede. Dessa forma, em 2017, o cenário se
complexificou em função de problemas pessoais e de saúde da professora que acabou se mudando
para o interior do estado.

Núcleo 2 - UnB

Prossegue como dificuldade as condições de atuação do professor de educação básica, sem
carga horária de liberação para participação na pesquisa, comprometendo assim o que se espera do
professor no desenvolvimento de ações inovadoras na escola. Além da problemática de atuação das
políticas públicas de estado que não favorecem iniciativas no ambiente escolar que favorecem o
desenvolvimento  de  pesquisas  que  se  utilizam  de  equipamentos  como  câmeras,  computadores
filmadoras e celulares.

Uma outra dificuldade que persistia enquanto havia bolsa era a constante troca de bolsista de
graduação que de acordo com cada semestre tem sua vida alterada fazendo com que se desligue da
pesquisa.

A formação do pesquisador  de pós-graduação também se mostra  como deficitário  tendo o
mesmo que assumir compromissos de publicação e participação em eventos o que compromete a
participação nas atividades coletivas da pesquisa.

A dificuldade de manutenção do site devido à falta de profissionais na área de informática para
compor o quadro de bolsista de graduação ou pós-graduação, sendo a manutenção um problema
devido a falta de um técnico que acompanhe as atividades  da pesquisa e possa contribuir   com
desenvolvimento de ferramentas no campo da interatividade e do ambiente virtual de aprendizagem.

Apresentação das dificuldades e possíveis soluções encontradas em todas as fases de desenvolvimento do projeto. (Max.
de 1 lauda)

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

Instituição Líder - UFG
O resultado, ao final de quatro anos de trabalho e em especial em 2017, foi um balanço da
É  necessário  enfatizar  a  importância  do  financiamento  aos  pesquisadores  iniciantes,  bem

como a necessidade de consolidação do trabalho da pesquisa, sendo que o ano de 2017, no qual as
bolsas  foram repassadas  até  fevereiro,  demonstrou  parte  desta  consolidação,  pois  os  grupos  de
estudo e pesquisa implantados nas instituições parceiras e na FE/UFG deram continuidade a suas
ações.  E  ainda  conseguimos  concluir  pesquisas  em  nível  de  mestrado,  doutorado,  iniciação
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científica, e continuar com a interlocução com o Fórum Goiano de EJA, na luta contra o fechamento
de turmas de EJA e de escolas nas redes estadual, municipais e de cursos de Proeja nos Ifes; bem
como na mobilização em prol das matrículas de alunos da EJA.

No atual contexto político brasileiro, de perda de direitos conquistados e de desqualificação da
Universidade  pública,  é  fundamental  o  trabalho  com  pesquisas  em  rede,  que  proporcionem  o
aprofundamento dos conhecimentos e da realidade vivenciada, buscando a superação dos problemas
educativos  enfrentados  em  todos  os  níveis  e  modalidades,  em  especial  da  educação  básica  na
modalidade  EJA,  o  que  passa  necessariamente  pela  pesquisa,  financiamento/política  e  gestão
educativa,  formação  de  professores,  currículo  integrado  que  considere  a  realidade/saberes  de
experiência feitos, etc. 

Nossas perspectivas  são de prosseguir  na formação inicial  e  continuada de professores,  na
pesquisa e no aprofundando teórico-prático comprometidos  com a educação de jovens e adultos
pública de qualidade social,  em especial  a voltada para a classe trabalhadora deste país. E nesse
processo também a parceria  com os Fóruns de EJA é fundamental,  inclusive na divulgação das
produções no Portal dos Fóruns de EJA (<www.forumeja.org.br/go>).

Núcleo 1 - Ufes

Consideramos que as ações desenvolvidas pelo Núcleo I, no ano de 2017, nos permitiram consolidar
pesquisas em nível de mestrado, doutorado e iniciação científica, e avançar com vistas aos objetivos
propostos no projeto inicial, no que se refere principalmente à  interlocução com  os movimentos
sociais pela mediação do Fórum EJA/ES em função do contexto de fechamento de turmas  e de
escolas  na rede estadual, na cidade  e no campo. 
Também possibilitou a atuação da pesquisa junto ao movimento de construção da CONAPE no ES
na medida envolveu os membros do grupo de pesquisa nas pré-conferências municipais e regionais.
Esse  movimento  manteve  acessa  a  mobilização  e  o estreitamento  de  laços  com os  movimentos
sociais (Movimento Interfóruns da Educação Infantil do Brasil - MIEIB, Comitê de Educação do
Campo  -  COMEC,  MST,  Sindiupes,  Sinasefe  e  Núcleos  e  Laboratórios  do  próprio  Centro  de
Educação/UFES). 
Diante do atual contexto político brasileiro, de perda de direitos conquistados e de desqualificação da
Universidade  pública,  importa  reafirmar  a  necessidade  de  prosseguirmos  com  experiências  de
pesquisas em rede, uma vez que, temos na interlocução com os pares de dentro da Universidade , dos
Institutos  Federais,  bem como  com os  professores  da  educação  básica  e  estudantes  da  EJA,  a
possibilidade  de  produzir  estratégias  e  práticas  de  compreensão  da  realidade  vivida  pelo  atual
momento do país, na produção de resistências e de afirmação da esperança, no sentido freireano. 
Temos como perspectivas, para 2018, prosseguir aprofundando questões que nos instigam a manter
ativa a curiosidade e o compromisso com a pesquisa, seja no campo da formação, com as práticas de
integração no ensino fundamental e médio,  no campo da política educativa,  pautando a EJA e a
Educação Profissional, na cidade e no campo, como um dos eixos temáticos. Buscaremos também a
problematização e diálogo com o poder público com os dados da oferta de EJA no ES em relação aos
dados oficiais  nas referidas  redes envolvidas,  conforme proposto no novo projeto aprovado pela
PRPPG/UFES.
Esperamos também continuar aprofundando estudos no campo da alfabetização, uma vez que esta
questão tem sido evidenciada como uma demanda de formação e pesquisa e permanece como um
desafio a ser enfrentado no ensino fundamental e médio. 
Intentamos também prosseguir aprofundando estudos no âmbito da educação básica junto às escolas
parceiras dos municípios de Vitória, Cariacica, bem como no acompanhamento da oferta do Proeja
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no Instituto Federal .
Apesar da extinção já prevista do PIBID, esperamos prosseguir na parceira com as licenciaturas já
envolvidas como na Ufes e no Ifes para que possamos produzir novas  sementes com potência para
germinar novas frentes de pesquisa na EJA. 
Uma outra perspectiva que esperamos prosseguir consolidando é a do Centro de Referência em EJA,
no  trato dos acervos do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, como fontes  primárias de busca
do resgate da memória e história da EJA no ES, que obteve em 2017, o seu primeiro resultado
consubstanciado na tese de doutorado “Mnemosine, clio e a memória histórica da EJA em/com de
ações de extensão na Ufes, de 1986 a 1996”. 
Por fim, há que afirmar a perspectiva de novos financiamentos para a pesquisa no campo da EJA,
como forma de consolidar estudos e fazer avançar suas contribuições para a produção do campo na
teoria e na prática.

Núcleo 2 - UnB
Dar continuidade no que se refere principalmente a interlocução com as escolas participantes e a
construção de estatégias e praticas que foram desenvolvidas em forma de oficinas transiarte serviram
como experiências de formação e inclusão da EJA na cibercultura. Temos como perspectivas para
2018 retomar estudos no campo da inserção da EJA na cibercultura , uma vez que esta questão tem
sido evidenciada e permanece como um desafio a ser enfrentado no ensino fundamental e médio na
modalidade de EJA. Esperamos também prosseguir aprofundando estudos no âmbito da educação
básica junto as escolas parcerias com a rede pública do distrito federal. Essa pesquisa no ano de 2018
encontra-se inserida no projeto da escola de bilíngue de libras português escrito.

Goiânia, 10 de março de 2018 

                                                 (Nome e assinatura)
Responsável pelo projeto (coordenador 
institucional)

Pró-Reitor de Graduação (PIBID, Novos Talentos, PRODOCÊNCIA)
ou de Pós-Graduação e Pesquisa (Observatório da Educação)
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