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RELATÓRIO DE AÇÃO DE EXTENSÃO E/OU CULTURA
PARCIAL

Identificação

Código da Ação: FE-48

Título: Educação de Jovens e Adultos

Caracterização: (X) Extensão ( ) Cultura ( ) Extensão e Cultura
Início das atividades: 04/02/2011
Encerramento das atividades: 12/12/2016

Período a que se refere este relatório: De 04/02/2011 a 20/12/2014
Integrante de Programa? ( ) Sim  (X) Não

Grande Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Área temática primária: Direitos Humanos
Área temática secundária: Educação

Vinculação a alguma forma de cooperação internacional.
(x) Não

Linha(s) de Extensão:
1 - 2006 - Formação de Professores
2 - 2006 - Jovens e Adultos
3 - 2006 - Direitos Individuais e Coletivos

Unidade/Órgão responsável: FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Resumo:
Ações voltadas para o campo da Educação de Jovens e Adultos -EJA: organização e
implementação das ações do Fórum Goiano de EJA (reuniões ordinárias, organização
e desenvolvimento do encontro estadual, assessoria aos Fóruns Regionais de EJA); encontros de
estudos do Grupo de Estudos sobre Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos - GEAJA,
presenciais e pelo site do Fórum; manutenção do site do Fórum Goiano de EJA; assessoraria
à EJA nos municípios; levantamento de materiais e postagem nos sites do Centro Memória Viva
-CMV e do Portal do Fórum Goiano de EJA.

Coordenação

Coordenador Interno
Nome: MARIA EMÍLIA DE CASTRO
Unidade/Órgão: FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Matrícula SIAPE: 1198974 CPF: 34753591115
Categoria: DOCENTE Titulação: DOUTOR
Cargo: PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIORTelefone na UFG: (62) 32081259
E-mail: me.castrorodrigues@gmail.com
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Carga horária anual dedicada ao projeto: 250 horas

Coordenador Externo
Nome: Cláudia Borges da Costa CPF: 381522311-3
Instituição: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos/SME de Goiânia
Carga horária anual dedicada ao projeto: 200 horas

Prestações de serviço realizadas e previstas

Equipe Executora

Docentes
Nome: RICARDO ANTÔNIO GONÇALVES TEIXEIRA
Unidade/Órgão: FACULDADE DE EDUCAÇÃO
CPF: 61352900106 Matrícula SIAPE: 2567188
Carga horária anual dedicada ao projeto: 5 horas

Nome: MARIA MARGARIDA MACHADO
Unidade/Órgão: FACULDADE DE EDUCAÇÃO
CPF: 32477619187 Matrícula SIAPE: 1187981
Carga horária anual dedicada ao projeto: 50 horas

Técnico-Adminstrativos
Nenhum técnico-adminstrativo cadastrado.

Alunos da UFG
Nome: KÁTIA HELENA HILÁRIO FIRMINO FERREIRA Matrícula: 154
Tipo: GRD Bolsa: probec
Entidade Financiadora: UFG
Carga horária anual dedicada ao projeto: 400 horas

Nome: RAISA GABRIELE MARTINS BOMFIM Matrícula: 140266
Tipo: GRD Bolsa: probec
Entidade Financiadora: UFG
Carga horária anual dedicada ao projeto: 720 horas

Nome: ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 154
Tipo: GRD Bolsa: pibic
Entidade Financiadora: CNPq
Carga horária anual dedicada ao projeto: 180 horas

Nome: MARIA CLARA LÔBO SAHIUM Matrícula: 111162
Tipo: GRD Bolsa: probec
Entidade Financiadora: CNPq
Carga horária anual dedicada ao projeto: 240 horas

Nome: MARIBEL SCHVEEIDT Matrícula: 155
Tipo: STR Bolsa: outra
Entidade Financiadora:  - 
Carga horária anual dedicada ao projeto: 80 horas
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Nome: ARIADINY CÂNDIDO MORAIS Matrícula: 150
Tipo: STR Bolsa:
Entidade Financiadora:  - 
Carga horária anual dedicada ao projeto: 50 horas

Nome: MARIA ALDINA GOMES DA SILVA Matrícula: 154
Tipo: STR Bolsa: outra
Entidade Financiadora:  - 
Carga horária anual dedicada ao projeto: 180 horas

Nome: CLÁUDIO VIROTE LACERDA Matrícula: 799
Tipo: STR Bolsa:
Entidade Financiadora:  - 
Carga horária anual dedicada ao projeto: 80 horas

Externos
Nome: Vânia Olária Pereira CPF: 30170842134
Instituição: SEE-GO
Carga horária anual dedicada ao projeto: 20 horas

Nome: Dinorá de Castro Gomes CPF: 21401748104
Instituição: Fórum Goiano/SME Goiânia
Carga horária anual dedicada ao projeto: 30 horas

Nome: Adriane Camilo Costa CPF: 35583495120
Instituição: SME-Goiânia
Carga horária anual dedicada ao projeto: 0 horas

Nome: Esmeraldina Maria dos Santos CPF: 16793420100
Instituição: SME-Goiânia
Carga horária anual dedicada ao projeto: 50 horas

Descrição

Justificativa:
O Projeto de Extensão dá continuidade às ações do Projeto FE 64, a ser desenvolvido por
um período de 5 anos. Ele justifica-se, por tomarmos a EJA enquanto um direito do cidadão,
conforme prevê a Constituição de 1988, mas que historicamente não tem sido concretizado,
como informa a Pnad/IBGE (2009) de haver 14,1 milhões de brasileiros analfabetos. Temática
que precisa estar presente desde a formação inicial, nos cursos de graduação, como ocorre
no curso de Pedagogia da FE/UFG, e tem sido uma bandeira de luta do Fórum Goiano de EJA; ou
na formação continuada, seja no âmbito da pós-graduação, cursos, encontros, seminários
ou grupos de estudo, projetos de pesquisa (como do Proeja em Goiás, ou da Criação do Centro
Memória Viva -CMV, etc.) e de extensão realizados em parceria com outras instituições que
atuam e/ou pesquisam na EJA. 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. Além da formação incial e dos cursos da
pós-graduação, a FE/UFG tem contribuído nesse processo, via extensão, com a
formação inicial e continuada de professores e educadores populares da EJA. Desde 1996 foi
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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, contribuindo com a formação
inicial e continuada de professores, pesquisadores e educadores populares que atuam na/sobre a
EJA, e daremos continuidade neste projeto, com encontros presenciais e a distância. No que se
refere ao Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, ele foi criado a partir do trabalho e
reflexão empreendidos por professores da FE/UFG, em 1999, que convidaram algumas pessoas
para compor uma Comissão Pró-Fórum, promovendo reuniões periódicas, contatos
permanentes e mapeamento das instituições envolvidas com EJA. Constituído em 29 de
novembro de 2002, o Fórum Goiano de EJA, 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; socializa iniciativas existentes com aprofundamento
teórico-metodológico de temas em EJA e intervém na elaboração de políticas públicas e
ações voltadas para esta modalidade. O Fórum vem se consolidando e cumprindo seus
objetivos, através da participação propositiva no plano municipal, estadual e nacional de
educação, em encontros locais, temáticos, regionais e nacionais e promoção do Encontro
Estadual do Fórum Goiano de EJA, realizado anualmente, sendo fundamental sua atuação na
luta para garantir o direito à EJA. Centrando seus objetivos na proposição de temáticas
pertinentes ao pensar e fazer a EJA e na possibilidade de construção de uma política 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, etc. Professores da FE/UFG compõem a coordenação do Fórum e nele atuam
intensamente, inclusive com assessoria à EJA nos municípios goianos. É ainda ação deste
projeto  a coordenação, redesenho, alimentação e manutenção do site do Fórum Goiano
de EJA (www.forumeja.org.br/go), por meio de bolsistas da Pedagogia, orientadas pelo Portal
Nacional de EJA, sediado na UnB, para possibilitar à sociedade o acesso à legislação,
materiais didáticos, pesquisas, informações e ações de EJA.

Objetivos:
- Organizar e implementar as ações do Fórum Goiano de EJA (reuniões ordinárias mensais e
extraordinárias; encontros locais, estadual, regionais e nacionais;  assessoria aos Fóruns
Regionais de EJA)- Realizar os encontros presenciais e pelo site do Fórum, do Grupo de Estudo
sobre Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos - GEAJA;- Democratizar o acesso ao
conhecimento produzido na Universidade sobre a EJA, a alunos de graduação e
pós-graduação, educadores populares, professores, coordenadores, diretores que atuam na
EJA e interessados na temática, por meio do GEAJA, do site e dos encontros do Fórum Goiano
de EJA;- Organizar e manter o site do Fórum Goiano de EJA atualizado;- Realizar o levantamento
de materiais relacionados à EJA e postá-los nos sites para divulgar no Centro Memória Viva e no
Fórum Goiano de EJA;- Discutir, analisar e intervir na elaboração de políticas públicas e
ações voltadas para EJA, em especial junto às instituições parceiras do Fórum Goiano de
EJA;- Socializar as informações entre as iniciativas existentes de EJA, por meio de encontros
temáticos, estadual, regional e nacional; reuniões; grupo de estudo; assessorias e os sites do
Fórum Goiano de EJA e do Centro Memória Viva.

Especificação do Público Alvo:
Educadores populares, professores, coordenadores e gestores que atuam na EJA, alunos das
escolas públicas de EJA, alunos e professores da graduação e de pós-graduação da UFG
e de outras instituições de ensino superior (PUC-Goiás; Instituto Federal de Educação,
Profissional e Tecnológica; Faculdade Anhanguera, entre outras), profissionais e alunos do
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Sistema S, pesquisadores interessados no campo da EJA.

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

Metodologia

Possui financiamento: (  ) Sim ( X ) Não

Procedimentos, Estratégias e Ações:
O Projeto de Extensão continuará sendo implementado através das ações, em 2011-2016: 
1 - Coordenação do GEAJA, com encontros na FE/UFG, sala 234 e 122, sendo: a) presenciais
às segundas-feiras, das 19h às 22h, aberto à comunidade, e com atividades orientadas on-line,
disponibilizadas no site do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos (Fórum de EJA)
sobre a temática eleita com educadores populares, professores, coordenadores e gestores de 
EJA, graduandos, alunos de pós-graduação e interessados na temática; b) sextas-feiras, das
08 às 12h, estudo e discussão sobre a EJA e Educação Popular com os integrantes do Portal
do Fórum de EJA e do Centro Memória Viva; e orientação quanto à coleta de dados sobre a
EJA e Educação Popular, sistematização e postagem nos respectivos portais
(www.forumeja.org.br/go e www.forumeja.org.br/cr), mantendo-os atualizados. A avaliação no
GEAJA é feita pela frequência, participação, sistematização das discussões em textos
e/ou organização de oficinas realizadas nas atividades de extensão da FE/UFG e/ou do
Fórum.
2 - Enquanto representantes da FE/UFG no Fórum Goiano de EJA e membro da coordenação
do Fórum (representando o Portal do Fórum), participamos da organização e
implementação de suas ações: a) das reuniões ordinárias mensais  itinerantes, na
segunda quinta feira de cada mês; b) das reuniões extraordinárias, realizadas na sala 234 ou
122, quando da preparação dos encontros regionais e estadual do Fórum; c) na organização
dos encontros regionais e nacionais dos fóruns de EJA, via on-line ou presencial;  d) assessoria
aos Fóruns Regionais de EJA (descentralizações do Fórum Goiano - ver localização no site
www.forumeja.org.br/go): da Região das Águas (sul do estado), dos Grãos (sudoeste goiano),
do Entorno (entorno do DF) e Metropolitano (região metropolitana), por meio de acompanhamento
aos trabalhos realizados, palestras e discussões, nos encontros temáticos com alunos,
professores, diretores e coordenadores de EJA, nos municípios goianos.
3) Realização do levantamento de contatos e materiais relacionados à EJA, produzidos por
professores da Faculdade de Educação/UFG e demais instituições vinculadas ao Fórum
para divulgar nos sites do CMV e do  Fórum de EJA: selecionando, digitalizando materiais,
documentos, textos, organizando e postando-os, enriquecendo e mantendo os sites atualizados,
levando o que foi produzido pela universidade ou em parceria com a universidade à sociedade.
Estes sites hoje encontram-se sob a responsabilidade da FE/UFG, sendo organizados,
desenvolvidos e alimentados por alunos do curso de Pedagogia. De setembro/2010 a abril/2011,
contamos com financiamento da Secad/MEC, para aquisição de material de consumo,
contratação de 1 técnico em informática e 2 bolsistas, para a reorganização do site do
Fórum; em 2014 contamos com 1 bolsista Probec e 1 Provec, e apoio de 1 PIBIC, 2 mestrandas
do Obeduc/Capes;
4) Nas reuniões mensais, encontros (temáticos e estaduais) e demais atividades do Fórum
Goiano de EJA, a universidade, representada por professores e alunos da FE que atuam no
Fórum, contribui para esclarecer, discutir, analisar e intervir na elaboração de políticas
públicas e ações voltadas para EJA, em especial junto às instituições parceiras do Fórum
Goiano de EJA, participando e propondo ações para se garantir uma EJA de qualidade;
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5) Nos encontros temáticos dos Fóruns Regionais, encontro anual do Fórum Estadual, e nos
encontros regional e nacional; reuniões; GEAJA; assessorias e site do Fórum de EJA, serão
criados espaços para socializar as informações; experiências de EJA; referenciais teóricos,
seja por meio de palestras ou reflexões sobre a EJA, entendendo a necessidade permanente da
formação continuada dos profissionais, e da reflexão teórico prática, trazendo aqui a
contribuição da universidade na EJA.

Cronograma de Atividades (Atividade/Mês de realização):
01- Grupo de Estudo sobre Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (GEAJA) -
mês 2 ao mês 12 em 2011; mês 14 a mês 24 em 2012; mês 26 ao mês 36 em 2013; mês 39
ao mês 48 em 2014; mês 50 ao mês 60 em 2015; mês 61 ao mês 72 em 2016;
02- Organização e implementação das ações do Fórum Goiano de EJA (reuniões
ordinárias mensais e extraordinárias; encontros locais, estaduais, regionais e nacionais; 
assessoria aos Fóruns Regionais de EJA) - mês 1 ao mês 72;
03- Democratização do acesso ao conhecimento produzido na Universidade sobre a EJA, a
alunos de graduação e pós-graduação, educadores populares, professores, coordenadores,
diretores que atuam na EJA e interessados na temática, por meio do GEAJA, do site e dos
encontros do Fórum Goiano de EJA - mês 1 ao mês 72;
04 - Sistematização de textos/oficinas para apresentação no Conpeex e demais eventos -
meses 8; 16; 32, 40; 56 e 65;
05 - Organizar e manter o site do Fórum Goiano de EJA atualizado - mês 1 ao mês 72;
06- Elaboração do relatório parcial do projeto - nos últimos meses de cada ano, sendo meses
11 e 12, 23 e 24, 35 e 36; 47 e 48; 59 e 60.
05- Elaboração do relatório final do projeto - Mês 71 e 72/2016

Local de Realização:

Local: Faculdade de Educação - Sala 234
Cidade / UF: Goiânia/GO

Público Total Esperado da Comunidade Interna da UFG, em número: 15

Público Total Esperado da Comunidade Externa à UFG, em número: 660

Carga horária total anual de atividades decorrentes da ação: 960

Meios de Divulgação
Meio: SITE ESPECÍFICO DESTA AÇÃO DE EXTENSÃO Quantidade: 1
Meio: E-MAILS EM MALA DIRETA Quantidade: 500
Meio: CARTAZ Quantidade: 500
Meio: SITE DE OUTRA INSTITUIÇÃO Quantidade: 1
Meio: FOLDER Quantidade: 1000

Acompanhamento e Avaliação:
- Grupo de estudo GEAJA: controle da frequência (75%), participação dos membros nas
atividades propostas e sistematização das discussões em um texto e/ou oficinas, no Portal do
Fórum Goiano de EJA;
-  Controle de frequência nas reuniões ordinárias mensais do Fórum Goiano de EJA;
- Realização do encontro estadual do Fórum Goiano de EJA, com controle de frequência e
certificação dos participantes; 
- Assessoria aos Fóruns Regionais de EJA, a municípios goianos, e participação na
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organização dos encontros temáticos com certificação aos presentes;
- Manutenção do site do Fórum Goiano de EJA - controle dos materiais postados e
atualização dos dados continuamente com conteúdos pertinentes à EJA - site:
www.forumeja.org.br/go;
- Levantamento de contatos e materiais para os sites do Centro Memória Viva e do Portal do
Fórum de EJA - com relatórios da árvore dos portais;
- Elaboração de relatórios parciais do projeto - nos últimos meses de cada ano
- Elaboração do relatório final do projeto ao final da execução do mesmo.

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 0 0 330 0

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
0 0 0 0 200 75

Quem certificar:
( X ) Participantes Quantidade: 605
( X ) Professores / Expositores Quantidade: 20
( X ) Coordenador Quantidade: 2

Critérios de Emissão de Certificados:
( X ) Freqüência Mínima de 75%
( X ) Inscrição
( X ) Avaliação: Média: 7

Produção Acadêmica

Prevê produtos acadêmicos? ( X ) Sim  (   ) Não
Produtos acadêmicos previstos:
-Site: www.forumeja.org.br/go; www.forumeja.org.br/cr; www.forumeja.org.br/pf
-Artigos e pôsteres:
BOMFIM, Raísa Gabriele Martins; FERREIRA, Kátia Helena Hilário Firmino; RODRIGUES,
Maria Emilia de C. Educação de Jovens e Adultos: Portal do Fórum Goiano de EJA e Geaja
como espaços de formação.Goiânia, GO:  XI Conpeex, 2014.
RODRIGUES, Maria Emilia de C.; MORAIS, Ariadiny Cândido;  FARIAS, Maria do Rosário T. de;
SAHIUM, Maria Clara L. O Portal do Fórum Goiano de EJA  no Projeto de Educação de Jovens
e Adultos: Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos de Educação de Jovens e Adultos. Belo
Horizonte: IV SENEPT, 2014. 
SANTOS, Andréia F. dos; BOMFIM, Raísa Gabriele Martins; FERREIRA, Kátia Helena H.
Firmino. Construção do Currículo no Proeja-FIC/Pronatec da Secretaria Municipal de
Educação de Goiânia. Jataí: IV Congresso Internacional de História: Cultura e Sociedade,
2014.

Avaliação
Realizamos reuniões periódicas do Fórum de EJA e do Geaja (178part.); participamos III EREJA
(18 part.); da CONAE 2014 (10 part.), assessoramos os Fóruns Regionais de EJA; organizamos e
atualizamos o site do Fórum: www.forumeja.org.br/go e contribuimos na alimentação dos sites:
do CMV www.forumeja.org.br/cr, www.forumeja.org.br/pf, democratizando, no Portal dos Fóruns,
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as ações e o conhecimento sobre a EJA produzido na UFG e demais parceiros do Fórum;
divulgamos em eventos o projeto; catalogamos materiais do Fórum/Geaja; coordenamos a
Comissão de avaliação do Plano Mun. de Educação de Goiânia.
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Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura
PARCIAL

Situação:
(X) Em andamento
(  ) Não iniciado

Avaliação da Proposta

Data e Hora da Avaliação: 02/12/2014 21:16:10
Nome: DANIELA DA COSTA BRITTO PEREIRA LIMA

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
003/2008 art. 15

Data e Hora da Avaliação: 08/12/2014 20:59:30
Nome: KARINE NUNES DE MORAES

Diretor da Unidade/Órgão

Data e Hora da Avaliação: 09/12/2014 07:24:50
Nome: HELIO ANTONIO BATISTA

PROEC
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