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I. Identificação

Título:  Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  Uma  alternativa  de  enfrentamento  do
analfabetismo em Goiânia

(  )Cadastro       (a ser preenchido pela PROEC) 
( X )Recadastramento:           N.º de Cadastro do Projeto Original: FE 17    
( X )Projeto integrante de PROGRAMA CADASTRADO :       (N.º de Cadastro do 
PROGRAMA)

Unidade/Órgão responsável:  Núcleo de Formação de Professores/Faculdade de 
Educação

Outras Unidades/Órgãos participantes: Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, 
Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal de Goiás.

Grande Área de Conhecimento
( )Ciências Biológicas e Fisiológicas ( )Ciências Agrárias e Veterinárias ( )Letras , Artes e Lingüística  
( )Ciências Exatas e da Terra (X)Ciências Humanas ( )Engenharias
( )Ciências da Saúde ( )Ciências Sociais e Aplicadas

Área temática (O Projeto deve ter uma única área temática primária e pode ter uma única área secundária)

Primária                                                                               Secundária
( )Comunicação ( )Cultura ( )Comunicação ( )Cultura

( )Direitos Humanos (X)Educação ( )Direitos Humanos (X )Educação

( )Meio ambiente ( )Saúde ( )Meio ambiente ( )Saúde

( )Tecnologia ( )Trabalho ( )Tecnologia ( )Trabalho

Coordenador Interno:
Nome: Luciana Freire E. C. P. de Sousa     MAT. SIAPE: 2210028
Unidade/Órgão de lotação: Faculdade de Educação 

Categoria: (X ) Docente     ( ) Técnico-Administrativo

Titulação:  ( ) graduado     ( ) especialista         (X ) mestre        ( ) doutor 

Carga Horária total destinada ao Projeto: 340 h

Telefones: 30924616/2096201      endereço eletrônico: lufresa@uol.com.br

1 O documento “ Normas e Rotinas”, disponibilizado na página da PROEC (www.proec.ufg.br), fornece 
orientações sobre preenchimento desse formulário.
2 Projeto novo deverá ser acompanhado por cópia em disquete.



Coordenador Externo:

Nome: Nilzete Oliveira Rego Guimarães      CPF: 440753751-53

Instituição: Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME de Goiânia)

Endereço: Rua 226, Qd.69, Lt.03-E, Setor Universitário
Cidade: Goiânia                                                   Estado: Goiás

Telefones: 5248923 / 5248956                            endereço eletrônico: 
defeaja_sme@ig.com.br, depedato@bol.com.br
Carga Horária total destinada : 150h

Nome:  Alda Maria Borges Cunha                     CPF: 263792101-30

Instituição: Universidade Católica de Goiás (UCG)

Endereço: Rua 16-A nº 329 Aptº 1102  Setor Aeroporto
Cidade: Goiânia                                                  Estado: GO

Telefones: 2242588(res.)                        endereço eletrônico: etg@ucg.br

Carga horária total destinada : 150h

Outros Participantes (se houver)

Docentes
MAT. 
SIAPE

 Nome Unidade/Órgão Carga Horária
Total no projeto

1198974 Maria Emilia de Castro 
Rodrigues 

Faculdade de Educação 150h

Técnico-Administrativos
MAT. SIAPE Nome Unidade/Órgão Carga Horária

Total no projeto
                       

                       

Alunos
Matrícula Nome Atividade 

Curricular
Bolsista Curso Carga Horária

Total no
Projeto 

040410 Leon dos Reis (X) Sim
(  ) Não

Pedagogia 336h

            (  ) Sim
(  ) Não

(  ) Sim
(  ) Não

           

            (  ) Sim
(  ) Não

(  ) Sim
(  ) Não

           

Externos
CPF Nome Instituição de Origem Carga Horária

Total no
Projeto 

                       



II.  Justificativa e Objetivos: (até 4.000 caracteres) 

A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG) vem discutindo a temática da
educação de jovens e adultos (EJA), seja no curso de Pedagogia, seja através da orientação de monografias
de especialização e dissertações de mestrado, seja através de projetos de pesquisa e extensão realizados, em
especial, com a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.

A questão do analfabetismo no Município de Goiânia, como em todo o país, é um problema que
precisa  ser  enfrentado  por  toda  a  sociedade.  Segundo  os  dados  do  Censo  de  2000,  existem
aproximadamente 45.000 pessoas acima de 15 anos em Goiânia, não alfabetizadas. A Secretaria Municipal
de Goiânia (SME), desde 1993, vem atuando de forma intensa numa política de ampliação quantitativa e
qualitativa da Educação de Jovens e Adultos. Um dos projetos da SME que representam esta preocupação
com o analfabetismo entre jovens e adultos é o Projeto AJA, que vem passando desde 2001, por uma
expansão,  envolvendo  uma  ampla  parceria  com  órgãos  públicos,  associações  de  moradores,  igrejas,
organizações não-governamentais, empresas e outros. Desta parceria resultaram em 2002, a participação de
110  educadores  populares,  que  iniciaram  o  processo  de  escolarização  de,  aproximadamente,  1500
educandos jovens e  adultos,  em grupos  constituídos  por  todo o  município  de Goiânia.  Em 2003 este
número foi de 170 educadores populares, em 2004 contou com 186 educadores populares, em 2005 atendeu
a 180 educadores populares e 20 coordenadores pedagógicos do Projeto AJA-Expansão e tem a previsão
em 2006 de atender a 200 educadores populares e coordenadores pedagógicos do referido Projeto. 

O Projeto AJA-Expansão está vinculado ao Programa Nacional BRASIL-ALFABETIZADO e tem
previsão de atender em 2006 a três mil alunos, encaminhando-os para as escolas da rede pública de ensino,
a fim de dar continuidade ao processo de escolarização.

Em função do compromisso social da Universidade com a Educação Pública e de qualidade, este
Projeto de extensão, intitulado Projeto de Educação de Jovens e Adultos – Uma alternativa de enfrentamento
do analfabetismo em Goiânia, tem por objetivos:

- otimizar as relações entre sociedade, representada pela Secretaria Municipal de Educação através
do Projeto AJA-Expansão, e universidade, representada pela Faculdade de Educação;

- democratizar o acesso ao conhecimento, produzido, principalmente, através das monografias e
dissertações, defendidas na Universidade e que se relacionam com a temática da Educação de
Jovens e Adultos, aos educadores populares e professores da Secretaria Municipal da Educação;

- contribuir  na  articulação  do  ensino  e  pesquisa,  na  Faculdade  de  Educação,  através  do
envolvimento dos alunos da graduação e pós-graduação com as demandas sociais e culturais da
população;

- Definir,  desenvolver  e avaliar  estratégias  de ação junto à  SME e aos  educadores  populares,
visando a formação continuada destes;

-  Proporcionar, em parceria com a UCG e a SME, a formação continuada dos coordenadores
pedagógicos, da equipe da Divisão de Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos
(DEF-AJA) da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e dos educadores populares do
Projeto AJA-Expansão, com vistas ao enfrentamento do analfabetismo em Goiânia.

Palavras-Chave (No máximo quatro)
Educação Analfabetismo
Educação de Jovens e Adultos Educação Popular

III. Metodologia (Procedimentos, Estratégias e Ações) e Avaliação: (até 4.000 caracteres)

O Projeto de Extensão será implementado através de duas ações básicas: a assessoria semanal
à  equipe  de  coordenadores  do  Projeto  AJA Expansão  e  à  Equipe  da  Divisão  de  Educação
Fundamental  de  Adolescentes,  Jovens  e  Adultos  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Goiânia;  e a coordenação da formação continuada dos educadores populares que atuam nos
grupos de início de escolaridade do Projeto AJA Expansão. Tanto a assessoria quanto a formação
continuada têm como meta a melhor preparação dos profissionais que atuam na Educação de
Jovens  e  Adultos  através  da  capacitação  teórica,  através  de  estudo,  discussão,  trocas  de
experiências  e  palestras  sobre  o  assunto;  e  sistematização  da  prática  pedagógica  dos
profissionais. A avaliação será pela freqüência e participação nas atividades propostas.



  Ações a serem desenvolvidas 

Ação no :   01  Carga Horária Acessória:  -      Carga Horária de Execução:  146
Descrição da ação: 
A assessoria e formação dos coordenadores pedagógicos/equipe da DEF-AJA será efetivada por
meio de um encontro semanal, na Faculdade de Educação, com as equipes de coordenação do
Projeto AJA-Expansão e da DEF-AJA, onde serão definidas e avaliadas as estratégias de atuação
da Secretaria Municipal de Educação no enfrentamento do analfabetismo entre a população acima
de 15 anos.

Ação no : 02  Carga Horária Acessória: 136     Carga Horária de Execução:  136
Descrição da ação: 
A formação continuada dos educadores populares do Projeto AJA-Expansão será realizada às
sextas-feiras, na Faculdade de Educação/UFG, através de encontros presenciais uma vez por
semana,  bem  como  de  leituras  orientadas,  tendo  como  eixo  o  aprofundamento  dos  temas
propostos; análises, reflexões e trocas de experiências sobre a prática na Educação de Jovens e
Adultos,  principalmente  no  processo  inicial  de  alfabetização.  Esta  formação  contará  com  a
participação de outros professores da FE, bem como de professores de outras instituições de
ensino superior, entre elas da UCG.

Cronograma:
Atividades Meses

J F M A M J J A S O N D
01- Assessoria à equipe do Projeto AJA 
Expansão

X X X X X X X X X X

02- Formação continuada de educadores 

populares do Projeto AJA Expansão
X X X X X X X X

03- Participação da III Mostra de Extensão 
e Cultura

X

04- Elaboração do relatório final do bolsista 
e do relatório parcial e final do projeto

X X X X

Carga horária total do projeto: 340h
Descrição detalhada do público alvo: (até 500 caracteres)  Coordenadores do Projeto AJA-
Expansão  (20)  e  equipe  pedagógica  da  Divisão  de  Educação  Fundamental  de  Adolescentes
Jovens  e  Adultos  (DEF-AJA)da  SME-Goiânia  (05)  e  educadores  populares  do  Projeto  AJA-
Expansão (200)  e,  indiretamente  serão atingidos  os  educandos das  classes de alfabetização
(aproximadamente 3.000).
.
Público total esperado: comunidade interna: 02                      comunidade externa: 225

Local de realização do projeto: Sala 234/235 (na segunda-feira); e salas 242 e 131 (na sexta-
feira) da Faculdade de Educação/UFG, nos três períodos (matutino, vespertino e noturno).

Duração prevista: Início de atividades 17/ 03 /2006           encerramento3 15/ 12 /2006

IV. Recursos Necessários para Efetivação do Projeto 
Aspectos financeiros:  
4.1 Haverá geração de receita ? (X  )não (  )sim*

3 O Relatório Final deverá ser encaminhado à PROEC até 60 dias após o encerramento.



 4.2 Como será gerada a receita ?
(  ) cobrança de taxas
(  ) venda de ingressos
(  ) venda de produtos

(*) Quando houver geração de receita é necessário elaborar o Plano de Trabalho (PT), presente na página da PROAD.

4.3 Convênios
(  ) convênios e contratos – parcerias (descrever com quem)

V – Divulgação  [ X  ]  sim                  [   ] não 

Meios de divulgação:
( X  )Cartaz                 Quantidade: 125
(    )Folder                 Quantidade:      

(   )Mala direta
(   )Internet 
(   )Imprensa
(   )Out door

VI – Certificação (somente para Curso ou Evento)
Emissão de certificados:      [   ] sim           [    ] não
Certificados para: Quantidade Critérios para emissão de certificados
Educadores populares e coordenadores 
pedagógicos

220 [ X ] freqüência mínima  50%
[   ] inscrição
[   ] avaliação (média =      )

Professores / expositores 01
Coordenador 01

________________________________
Coordenador Geral do Projeto

 



VII – Avaliação do projeto 

Parecer da Comissão de Interação com a Sociedade (CIS)  - Resolução. CONSUNI 001/2002 – art. 14  

1. Pertinência e qualidade técnica e acadêmica do projeto: 

2. Adequação do projeto as normas da PROEC:

3. Compatibilização entre a área do coordenador do projeto e a atividade a ser desenvolvida

4. Compatibilidade com carga horária semanal de trabalho do coordenador e participantes 

5. Compatibilização da receita e despesas previstas 

6. Compatibilização do trabalho regular da equipe e as exigências das atividades propostas: 

Data:       _________________________________________________
Presidente da Comissão da Interação da Sociedade - CIS

Aprovação do Conselho Diretor ou Direção do Departamento/Unidade ou Órgão -  - Resol. CONSUNI 001/2002 – art. 15  

Data:       _________________________________________________
Diretor da Unidade/Órgão

Parecer da Câmara de Extensão e Cultura  - Resol. CONSUNI 001/2002 – art. 16  -  (deverá ser colocado em anexo)

Data:       _________________________________________________
Conselheiro  da Câmara

Data:       _________________________________________________
Presidente da Câmara de Extensão e Cultura

OBS:. Solicitamos que, o mesmo seja enviado também em disquete.



RECIBO

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás recebeu, do

Sr (a)      , o Projeto abaixo identificado: 

UNIDADE/ÓRGÃO : Faculdade de Educação

TÍTULO DO PROJETO: Educação de Jovens e Adultos – Uma alternativa de enfrentamento do

analfabetismo em Goiânia.

COORDENADOR: Luciana Freire Ernesto C. P. Sousa

PROJETO NOVO (  ) 

RECADASTRAMENTO ( x )  informar o número de cadastro na PROEC: FE17

Goiânia, 12   de  abril 2.006

_________________________________________

Assinatura Legível 

PROEC/UFG


