
Tipo da ação: CADASTRO DE PROJETO

Goiânia, 19/02/2009.

Identificação

Título: Educação de Jovens e Adultos

Título Secundário: Fórum Goiano de EJA e GEAJA

Caracterização: (X) Extensão ( ) Cultura ( ) Extensão e Cultura
Início das atividades do projeto: 09/02/2009
Encerramento das atividades do projeto: 15/12/2010
Integrante de Programa? ( ) Sim  (X) Não

Grande Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Área temática primária: Educação
Área temática secundária: Direitos Humanos
Linha(s) de Extensão:
1 - Formação de Professores
2 - Jovens e Adultos
3 - Alfabetização, leitura e escrita

Unidade/Órgão responsável: Faculdade de Educação

Outras Unidades / Órgãos participantes:

Ementa:
O Presente projeto visa dar continuidade às ações voltadas para o campo da
Educação de Jovens e Adultos, por meio de três estratégias: a participação no Fórum
Goiano de EJA, a realização de encontros quinzenais de estudos e reflexões, através
do Grupo de Estudos sobre Educação de Jovens e Adultos - GEAJA e assessoria
à Educação de jovens e Adultos dos municípios goianos.

Coordenação

Coordenador Interno
Nome: Maria Emília de Castro Rodrigues
Unidade/Órgão: Faculdade de Educação
Matrícula SIAPE: 1198974 CPF: 34753591115
Categoria: Docente Titulação: DOUTOR
Cargo: Professor 3 Grau Telefone na UFG: (62)32096200 
E-mail: me.castrorodrigues@gmail.com
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Carga horária anual dedicada ao projeto: 150 horas

Coordenador Externo
Nome: Janaína Cristina de Jesus CPF: 46988300104
Instituição: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos/Conselho Munici
Carga horária anual dedicada ao projeto: 50 horas

Equipe Executora

Docentes
Nome: Maria Margarida Machado
Unidade/Órgão: Faculdade de Educação
CPF: 32477619187 Matrícula SIAPE: 1187981
Carga horária anual dedicada ao projeto: 50 horas

Nome: Ricardo Antônio Gonçalves Teixeira
Unidade/Órgão: Faculdade de Educação
CPF: 61352900106 Matrícula SIAPE: 2567188
Carga horária anual dedicada ao projeto: 50 horas

Técnico-Adminstrativos
Nenhum técnico-adminstrativo cadastrado.

Alunos da UFG
Nome: Lívia Fiuza da Silva de Oliveira Matrícula: 060344
Tipo: Graduação Bolsa: PROBEC (PROEC)
Entidade Financiadora:  - 
Carga horária anual dedicada ao projeto: 720 horas

Nome: Maribel Schveeidt Matrícula: 080342
Tipo: Graduação Bolsa: Outra
Entidade Financiadora:  - 
Carga horária anual dedicada ao projeto: 720 horas

Nome: Rosimeiry de Souza Oliveira Carvalho Matrícula: 080351
Tipo: Graduação Bolsa: Outra
Entidade Financiadora:  - 
Carga horária anual dedicada ao projeto: 270 horas

Externos
Nenhum participante externo cadastrado.

Descrição

Justificativa:
Esse Projeto de Extensão dá continuidade às ações do Projeto FE 48, alterando a
professora coordenadora para os próximos dois anos.
A Faculdade de Educação (FE) da Universidade Federal de Goiás (UFG) vem
discutindo a temática da educação de jovens e adultos (EJA) enquanto um direito do
cidadão 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
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Goiânia (SME).
Como fruto desta parceria tem sido implementado desde 1993 ações de
enfrentamento do problema do analfabetismo entre jovens e adultos, envolvendo uma
ampla parceria com órgãos públicos, associações de moradores, igrejas,
organizações não-governamentais, empresas e outros. A Faculdade de
Educação/UFG tem contribuído nesse processo com a formação inicial e continuada
de professores e educadores populares da EJA.
Em 1996 foi constituído um Grupo de Estudos sobre a Educação de Adolescentes,
Jovens e Adultos (GEAJA), que vem se reunindo quinzenal e interinstitucionalmente
para realizar estudos, reflexões e aprofundar teoricamente sobre temáticas
pertinentes à EJA. Dando continuidade ao trabalho e reflexão empreendidos por
professores da FE/UFG, em 1999, membros desta instituição convidaram algumas
pessoas para compor uma Comissão para a criação do Fórum Goiano de Educação
de Jovens e Adultos que, promovendo reuniões periódicas, contatos permanentes e
mapeamento das instituições envolvidas com EJA.
Com este fortalecimento foi constituído o Fórum Goiano de Educação de Jovens e
Adultos, em 29 de novembro de 2002, que vem procurando agregar o poder público,
entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e outras
instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado. Ele é um espaço de
encontros permanentes e ações em parceria; que articula os diversos segmentos,
instituições e movimentos sociais envolvidos com a educação de jovens e adultos;
que socializa iniciativas existentes com aprofundamento teórico-metodológico de
temas em EJA e intervém na elaboração de políticas públicas e ações voltadas para
esta modalidade educacional. O Fórum vem se consolidando e cumprindo seus
objetivos, através da participação propositiva no Plano Municipal e Estadual de
Educação, em encontros locais, temáticos, regionais e nacionais e promoção do
Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA, realizado anualmente.
Centrando seus objetivos na proposição de temáticas pertinentes ao pensar e fazer a
EJA e na possibilidade de construção de uma política democrática para a modalidade,
o Fórum vem buscando fortalecer sua caminhada e alcance junto a outras entidades e
segmentos da sociedade civil que tenham interesse na temática, promover trocas de
experiências, dentre outros aspectos.

Objetivos:
Em função do compromisso social da Universidade com a Educação Pública e de
qualidade, propomos a continuidade deste Projeto de extensão, intitulado Educação
de Jovens e Adultos – Grupo de Estudo e Fórum Goiano, com os seguintes objetivos:
- otimizar as relações entre sociedade (através das instituições que desenvolvem a
EJA e compõem o GEAJA e o Fórum Goiano de EJA) 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, a alunos de graduação e pós-graduação,
educadores populares, professores, coordenadores, diretores que atuam na EJA e
interessados na temática;
- 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;
- debater e aprofundar concepções de educação de jovens e adultos (EJA);
- discutir, analisar e intervir na elaboração de políticas públicas e ações voltadas para
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EJA, em especial junto à Secretaria Municipal de Educação de Goiânia;
- articular as instituições envolvidas no Fórum Goiano com a EJA;
- organizar, apoiar e participar de encontros locais, regionais e nacionais na temática
da EJA;
- socializar as informações entre as iniciativas existentes de EJA.

Especificação do Público Alvo:
Educadores populares e professores que atuam na EJA, alunos de pós-graduação da
Faculdade de Educação/UFG e de outras instituições de ensino superior (UCG,
Faculdade Anhanguera, entre outras), gestores interessados na pesquisa no campo
da EJA.

Palavras-chave:
1ª: Educação 2ª: Educação de Jovens e Adultos
3ª: Analfabetismo 4ª: Fórum Goiano de EJA

Metodologia

Procedimentos, Estratégias e Ações:
O Projeto de Extensão continuará sendo implementado através de duas ações
básicas:
1 - Coordenação do encontro quinzenal do GEAJA, contando, em 2009 e 2010, com a
participação de educadores populares e professores graduados, alunos de
pós-graduação e interessados na temática da educação de jovens e adultos,
avançando na análise de material didático-pedagógico para EJA;
2 - Participação no Fórum Goiano de EJA, nas reuniões mensais, nos encontros
temáticos e estaduais por ele promovidos.
Tanto o GEAJA quanto o Fórum Goiano de Educação de Jovens 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,
palestras sobre o assunto e sistematização da prática pedagógica dos profissionais. A
avaliação no GEAJA será pela freqüência, participação e a sistematização das
discussões.
3- Assessoria às secretarias municipais de educação no campo da educação de
jovens e
adultos.

Cronograma de Atividades (Atividade/Mês de realização):
01- Grupo de Estudo sobre Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (GEAJA) -
Mês 2 a Mês 10 em 2009 e mês 14 a Mês 22 em 2010.
02- Participação nas reuniões mensais, nos encontros temáticos, estadual e regionais
do Fórum Goiano de EJA - Mês 1 a Mês 22
03- Assessoria às redes Municipais - Mês 1 à 22
04- Elaboração do relatório parcial do projeto - Mês 10
05- Elaboração do relatório final do projeto - Mês 22

Local de Realização:

Local: Faculdade de Educação - Sala 235
Cidade / UF: Goiânia/GO
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Público Total Esperado da Comunidade Interna da UFG, em número: 50

Público Total Esperado da Comunidade Externa à UFG, em número: 2120

Carga horária total anual de atividades decorrentes do projeto: 150

Meios de Divulgação
Meio: SITE DE OUTRA INSTITUIÇÃO Quantidade: 1
Meio: CARTAZ Quantidade: 500
Meio: FOLDER Quantidade: 800
Meio: INSERÇÃO EM JORNAL Quantidade: 2

Acompanhamento e Avaliação:
Tanto a assessoria, o GEAJA quanto o Fórum Goiano de Educação de Jovens 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, palestras sobre o assunto e sistematização da prática pedagógica dos
profissionais. A avaliação no GEAJA será pela freqüência, participação e a
sistematização das discussões.

Prevê Emissão de Certificados? ( X ) Sim  (   ) Não

Qual a previsão da quantidade mensal de certificados?

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
0 0 500 0 0 300

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
0 0 800 0 320 18

Quem certificar:
( X ) Participantes Quantidade: 15
( X ) Professores / Expositores Quantidade: 1
( X ) Coordenador Quantidade: 2

Critérios de Emissão de Certificados:
( X ) Freqüência Mínima de 75%
(   ) Inscrição
(   ) Avaliação: Média:

Produção Acadêmica

Prevê produtos acadêmicos? ( X ) Sim  (   ) Não
Produtos acadêmicos previstos:
Resumos nos Anais do XVIII (1) e  XIX (2) Simpósio de de Estudos e Pesquisas da FE
-www.fe.ufg.br e 1 comunicação c/ texto completo,  2 minicursos do GEAJA sobre
materiais didáticos em EJA (2009- eixo: Cultura e processos educacionais; 2010:
Estado, Ed. e Mov. Sociais). CONPEEX: 2009: artigo completo - Educação de Jovens
e Adultos: Fórum Goiano de EJA e GEAJA;1 pôster - Educação de Jovens e Adultos:
Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos e GEAJA;2010: 2 pôsteres:
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A FORMAÇÃO DO EDUCADOR DE
JOVENS E ADULTOS NO GRUPO DE ESTUDOS GEAJA; EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS: FÓRUM GOIANO DE EJA E PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA.
Relatórios técnicos do VIII e IX Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA, 04 a
06/06/2009, c/ 300  participantes, e de 25 a 27/09/2010 c/ 800 pessoas; do VIII
Encontro Temático do Fórum Goiano de EJA, de 26/03/2009 (500 participantes) e do
IX Encontro Temático, de 19/11/2010 (320 participantes). Reorganização do site
www.forumeja.org.br/go.

Recursos Financeiros

Em caso de geração de receita, o plano de trabalho deve ser apresentado à
Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD).
Há previsão de receita? ( X ) Sim  (   ) Não
Existe previsão de recursos financeiros específicos para este projeto com entrada no
orçamento da UFG?
( X ) do Governo Federal. Quanto? R$ 30.640,00
(    ) do Governo Estadual. Quanto? R$ 0,00
(    ) do Governo Municipal. Quanto? R$ 0,00
(    ) da iniciativa privada. Quanto? R$ 0,00
(    ) Cobrança de taxas

Observação

Se houver pretensão de concorrer à seleção de bolsa PROBEC e voluntários
PROVEC 2010, uma cópia deste formulário deve ser entregue à PROEC (prédio da
reitoria da UFG) até 21/02 a 11/04/2011 às 17h.
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Solicitação de Cadastro de Projeto

Título: Educação de Jovens e Adultos
Unidade responsável: Faculdade de Educação
Coordenador proponente: (X) Professor ( ) Técnico administrativo
Nome do Coordenador: Maria Emília de Castro Rodrigues
(  ) Pretende concorrer à bolsa PROBEC (preencher à mão)

(  ) Não pretende concorrer à bolsa PROBEC (preencher à mão)

Data    /      /
Assinatura:

Coordenador
Os ítens abaixo devem ser preenchidos à mão pela CIS e pela Direção do órgão ou unidade.

Avaliação da Proposta

Parecer da Comissão de Interação com a Sociedade (CIS): Resolução. CONSUNI
001/2002 ART. 14
1. Pertinência e qualidade técnica e acadêmica do projeto: (  ) Sim (  ) Não
2. Adequação do projeto às normas da PROEC: (  ) Sim (  ) Não
3. Compatibilidade entre a área do coordenador do projeto e a atividade a ser
desenvolvida: (  ) Sim (  ) Não
4. Compatibilidade com carga horária semanal de trabalho do coordenador e
participantes: (  ) Sim (  ) Não
5. Compatibilidade do trabalho regular da equipe e as exigências das atividades
propostas: (  ) Sim (  ) Não
6. Observação: (opcional)

Data    /      /
Nome:

Assinatura:
Presidente da Comissão de Interação com a Sociedade* - CIS

*caso não existir presidente da CIS, assinar o Diretor do Órgão

Aprovação do Conselho Diretor da Unidade/Direção do Órgão - Resol. CONSUNI
001/2002 art. 15
Data    /      /
Nome:

Assinatura:
Diretor da Unidade/Órgão
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