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Anexo XI   

Relatório de Atividades ( X ) Parcial 2014/2015  (   ) Final -  
 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO LIDER 

 

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 
Coordenador institucional: MARIA MARGARIDA MACHADO 

CPF: 324.776.191-87 

Endereço: Rua J 64, Quadra 110 Lote 4/5, Bairro Setor Jaó, Goiânia GO, CEP: 74.674-300. 

Endereço eletrônico: mmm2404@gmail.com 

Telefones de contato: Residencial (62) 32641820 / Celular (62) 91908803 

Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação 

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/3133555536143694  

 

2.1.1) Coordenador Institucional Núcleo 1 

Coordenador institucional: Edna Castro de Oliveira 

CPF: 009.841.647-23 

Endereço: Rua Alípio da Costa e Silva 

Endereço eletrônico: oliveiraedna@yahoo.com.br 

Telefones de contato: (27) 9 9963-5270 

Unidade Acadêmica: UFES Campus Goiabeiras 

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/1029441038069805 

 

2.1.2) Coordenador Institucional Núcleo 2 

Coordenador institucional: Lucio França Teles  

CPF:697248147-34 

Endereço: SQN 411 Bl H Apt 303  Asa Norte  

Endereço eletrônico: teleslucio@gmail.com 

Telefones de contato: 81650001 

Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação -UnB 

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/5691027584146161 

 

2.2) Professores Participantes da Instituição Sede 

Nome  Instituição Função 

Maria Margarida Machado Faculdade de Educação UFG Professora e coordenadora da 
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pesquisa 

Maria Emilia de Castro Faculdade de Educação UFG Professora de Ensino Superior 

Miriam Fabia Alves Faculdade de Educação UFG Professora de Ensino Superior 

Thiago Alves Fac. de Administração e 

Economia UFG 

Professora de Ensino Superior 

Mad’ Ana Desiree Ribeiro de 

Castro 

IF Goiás Professora Efetiva e Diretora do 

Campus Goiânia Oeste 

Jacqueline Maria Barbosa Vitorette IF Goiás Professora Ensino Básica Técnico 

e Tecnológico 

Ádria Assunção IF Goiás Professora Ensino Básica Técnico 

e Tecnológico 

Sebastião Claudio Barbosa IF Goiás Professora Ensino Básica Técnico 

e Tecnológico 

Marco Antônio de Carvalho Instituto Federal Goiano - 

campus de Ceres 

Professor Efetivo e Coord.-Geral 

de Pós-Graduação PROPPI- 

Reitoria 

Leigh Maria de Souza Instituto Federal 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 

Sandra Mara Santos L. de Oliveira IF Goiano Campus Rio Verde Professora de EBTT 

Gilma Guimarães IF Goiano Campus Rio Verde Professora de EBTT 

Juan Jorge Meza Montalvo IF Goiano Campus Rio Verde Professora de EBTT 

Miriam Lucia Reis Macedo Pereira IF Goiano Campus Ceres Professora de EBTT 

Iraci Balbina Gonçalves Silva IF Goiano Reitoria Professora de EBTT 

José Angelo Gomes Nunes IF Goiano Campus Iporá Professora de EBTT 

Paulo Silva Melo IF Goiano Campus Iporá Professora de EBTT 

 

 

2.2.1) Professores Participantes da Instituição Núcleo 1 

 

Nome  Instituição Função 

Marcelo Lima UFES Professor de Ensino Superior 

Aline de Menezes Bregonci UFES Professor de Ensino Superior 

Karla Ribeiro De Assis Cezarino UFES Professor de Ensino Superior 

Eliza Bartolozzi Ferreira UFES Professor de Ensino Superior 

Lucyenne Matos da Costa Vieira  Machado UFES Professor de Ensino Superior 

Edna Castro de Oliveira  UFES Professora e Coordenadora do 

Núcelo 1 

 

2.2.2) Professores Participantes da Instituição Núcleo 2 

 

Nome  Instituição Função 

Professor 1  Lucio França Teles  UnB Professor e Coordenador do Núcleo 2  

Professor 2  Renato Hilário dos reis UnB Professor de Ensino Superior 

Professor 3  Erlando da Silva  Reses UnB Professor de Ensino Superior 
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2.3) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto pela Instituição Sede 

Nome  Instituição Função 

Adão José Araújo de Abreu E. M. Prof. Nadal Sfredo Professor de Ed. Básica  

Raniere André Fernandes E. M. T. I. Jardim Novo 

Mundo 

Professor e coordenador na Ed. Básica 

Rita de Cássia B. Rodrigues E. M. Abrão Rassi  Professora de Ed. Básica 

Maryanne Veloso E. M. Pedro Costa de Medeiros Professora, Bibliotecária de Ed. Básica 

Glaucia Maria Morais 

França Avelar 

E. M. Joel Marcelino de 

Oliveira  

Professora e Coordenadora na Ed. Básica 

Luciano Lima Pinto E. M. Nova Conquista SME/Goiânia 

Ana Cristina Pereira Diniz E. M. Jesuína de Abreu SME/Goiânia 

Rosa Cristina Maria Rocha E. M. Jalles Machado de 

Siqueira 

Professora e coordenadora na Ed. Básica 

Josué Vidal Pereira Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 

- Campus Goiânia 

Professor de Educação Básica do IFG 

Rodrigo Borges de Andrade Instituto Federal Goiano - 

Campus Morrinhos 

Professor de Educação Básica IF Goiano 

 

2.3.1) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto pela Instituição Núcleo 1 

Nome  Instituição Função 

Elizangela Ribeiro Fraga SEDU – Serra Professor de Educação Básica 

Carlos Fabian de Carvalho SEME - Vitória Professor de Educação Básica 

Reginaldo Flexa Nunes IF-ES Professor de Educação Básica 

Ana Lígia Oliveira Teixeira IF-ES Professor de Educação Básica 

Andrea de Souza Batista SEDU – Serra Professor de Educação Básica 

Tatiana Silva Machado de Oliveira SEME - Cariacica Professor de Educação Básica 

 

2.3.2) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto pela Instituição Núcleo 2 

Nome  Instituição Função 

Michelangelo H. Bezerra Lima CEM 03 Ceilândia Professor ensino médio  

Romulo César Melo Santiago CEM 03 Ceilândia Professor ensino médio 

Luiz Pedroso Dias CEM 03 Ceilândia Professor de Educação Básica 

 

3. DADOS DO PROJETO 

 

3.1) Dados Gerais 
 

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: 09/12/2016 

Número de meses de vigência do projeto: 48 meses 
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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;  

• 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 2014 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 seminário 

geral da pesquisa em novembro em Brasília;  
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• 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 

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, 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 

Líder 
 
Licenciatura (nome) Número de alunos participantes 

Programa de Pós-Graduação 04 

Geografia 02 

História 03 

Economia (Bacharelado) 01 

 

3.2.1) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos no Núcleo 1 

 
Licenciatura (nome) Número de alunos participantes 

Programa de Pós Graduação em Educação – CE-UFES 13 

Pedagogia 03 

Ciências Sociais 01 

Letras Português 01 

Geografia 01 

Letras Inglês 07 

Estatística 01 

 

3.2.2)Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos no Núcleo 2 
Licenciatura (nome) Número de alunos participantes 
PPGE - Programa de Pós-graduação em Educação  04 

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   50 50 

E. M. Buena Vista  60 60 

E. M. Jalles Machado de Siqueira  54 54 

E. M. Jesuína de Abreu  53 53 

E. M. Joel Marcelino de Oliveira   46 46 

E. M. Nova Conquista  86 86 

E. M. Pedro Costa de Medeiros  108 108 
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E. M. Presidente Vargas  69 69 

E. M. Prof. Nadal Sfredo  100 100 

E. M. T. I. Jardim Novo Mundo  32 32 

 

3.3.1) Escolas Participantes no projeto pelo Núcleo 1 
Nome da escola IDEB  Número de alunos na 

escola 
Número de alunos 

envolvidos no projeto 

EMEF Admardo Serafim de Oliveira -  467 467 

EEEFM Hildebrando Lucas   500 220 

Instituto Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica – Ifes Campus Vitória 

 1116 528 

EMEF Profª Valéria Maria Miranda  3.500 180 

 

3.3.2) Escolas Participantes no projeto pelo Núcleo 2 
Nome da escola IDEB  Número de alunos na 

escola 
Número de alunos 

envolvidos no projeto 

Centro de Ensino Médio 03 Ceilândia   3.000 100 

Centro de Ensino Médio 09 Ceilândia   1.200 30 

 

 

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

Cláudia Borges Costa Doutoranda que contribui na formação e pesquisa em Goiânia 

Mara Franco Sá Doutoranda pela UFG 

Maria Aldina G. da Silva Francisco Mestrando pela UFG 

Ariadiny Candido de Morais Mestrando pela UFG 

Maribel Schveeidt Mestrando pela UFG 

Maria do Rosário Teles Mestrando pela UFG 

Vânia Olária Pereira Doutoranda contribui na formação e pesquisa em Ceilândia 

Maria José de Resende Ferreira Doutoranda e professora do IFES  pesquisadora na pesquisa. 

Maria do Socorro Lima Pesquisadora voluntária contribui na administração do site 

UNB 

Maria Luzia Pereira Pinho  Pesquisadora voluntária - UNB 

Celina Keiko Suguri Motoki Colaboradora junto ao Fórum de EJA/ES e ao Núcleo de 

Educação de Jovens e Adultos da UFES 

Edna Graça Scopel Doutoranda contribui na formação e pesquisa no Ifes –Vitória 

Eliesér Toretta Zen Doutorando contribui na formação e pesquisa no Ifes –Vitória 

Rosilene Gonçalves da Silva Mestranda contribui com a pesquisa no Ifes  

Tatiana de Santana Vieira Colaboradora contribui na formação e pesquisa no Ifes -Vitória 

Hulda Nery de Castro Colaboradora contribui com pesquisa junto ao Fórum de 

EJA/ES 

Iraldirene Ricardo de Oliveira Doutoranda que contribui na pesquisa no Ifes - Santa Tereza 

Marcilene Fraga Colaboradora contribui com a pesquisa na escola no município 

da Serra - Grande Vitória 

Roselilian Candeia Rodrigues Colaboradora contribui com a  pesquisa na EEEM Hildebrando 
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Lucas 

Dalva Mendes de França Colaboradora contribui com a pesquisa pelo pertencimento aos 

movimentos sociais pelo MST  

Guanair Oliveira da Cunha Doutorando – contribui com a pesquisa na EEEM Hildebrando 

Lucas com a temática das relações étnico raciais 

Flávia Herzog Adamkosky Botti Mestranda que contribui com a coordenação do Fórum de EJA 

e estuda interface EJA/Ensino especial 

Maria Izabel Costa da Silva Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Institucional com foco de pesquisa nos impactos do Pronatec 

Eloisa Ivone da Silva de Carvalho Colaboradora que contribui com a pesquisa na EMEF EJA 

Admardo Serafim de Oliveira 

Gabriela Rezende Matinelli Graduanda em pedagogia vinculada a extensão pelo portal dos 

Fóruns de EJA do ES 

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

Poliana Silva Santos Graduanda vinculada ao PIBID Letras-Inglês.UFES 

Gabriel Victor Araújo Gomes Graduando vinculado ao PIBID Letras-Inglês.UFES 

Alcinea  Simões Barbosa Professora de Educação Básica do PIBID Letras-Inglês. UFES 

Amanda Cristina de Barros Graduanda vinculada ao PIBID Letras-Inglês. UFES 

Bruno Mozer Nascimento  Graduando vinculado ao PIBID Letras-Inglês. UFES 

Adriely Felipe Tatagiba Graduando IFG 

Marcelo Mendes dos Santos Graduando IFG 

Bruno Rodrigues Bueno Graduando IFG 
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4/UFG ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS PELA INSTITUIÇÃO LIDER 

 

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. 

Leitura e discussão em grupo de livros como: 

“Introdução ao estudo do método de Marx” Autor: 

José Paulo Netto e do texto “Contribuições do 

materialismo histórico dialético para o entendimento 

da política pública social na atualidade” Autores: 

Conceição Paludo e Fernando Bilhalva Vitória. Ago a 

Set/2014 

Aprofundamento do método/teoria de 

Marx. Resenhas produzidas a partir dos 

estudos 

2 Acompanhar o trabalho 

desenvolvido com os 

professores bolsistas. 

Acompanhamento regular e auxílio às atividades 

desenvolvidas, como leituras, discussões, tabulação de 

dados e produções escritas, tanto dos pesquisadores do 

doutorado, mestrado, quanto dos professores da 

educação básica. Jul/2014 a Jan/2015 

Aprofundamento teórico e metodológico. 

 

3. 

Produzir escritas 

referentes à pesquisa 

Obeduc. 

No decorrer da pesquisa, foram produzidas escritas 

sobre educação de jovens e adultos (EJA), que de 

algum modo contribuíram para a dissertação ou tese. 

Ago/14 a Dez/15 

Trabalhos aprovados, apresentados e 

publicados em anais e atas de eventos. 

Sistematização das memórias dos 

professores da educação básica. 

Sistematização das experiências em 

docência compartilhada.  

4. Produzir maior parte das 

dissertações 

Desenvolvimento da pesquisa de campo e teórica que 

compõe as dissertações. Jul/14 a Jan/15 

Parte majoritária das dissertações 

desenvolvidas e escritas. 

5. Qualificar a Tese. Produção de parte da tese a ser qualificada para 

intercâmbio em Portugal. Jul/14 

A tese foi qualificada para intercâmbio em 

Portugal. 

6. Publicar artigo em livro O conjunto da pesquisa produziu diversos capítulos 

para publicação do livro: : Edna Castro de Oliveira et 

al. (Org.). Educação de jovens e adultos: trabalho e 

formação humana. 1ed.São Carlos: Pedro & João 

Editores, 2014, v. 1. Jan/14 a Dez/14 

Produção e publicação de capítulos 

coletivos em livro da pesquisa Obeduc. 

7. Organizar o IV Diálogos 

EJA em parceria com o 

IF Goiano e 

Houve no período de julho de 2014 a outubro de 2014, 

com encontros semanais, a organização do IV 

Diálogos EJA. O IV Diálogos EJA foi realizado no 

Discussão envolvendo docentes, discentes, 

gestores e pesquisadores sobre a Educação 

de Jovens e Adultos integrada à Educação 
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Universidade Federal de 

Goiás.  

período de 15 a 17/10 de 2014, no IFG, Câmpus 

Goiânia. 

Profissional realizada no âmbito do IFG, IF 

Goiano e Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia. Apresentação de 

resultados da pesquisa sobre EJA Integrada 

à Educação Profissional, apresentação de 

experiências sobre currículo integrado na 

EJA, sujeitos da EJA, os avanços e 

desafios da consolidação da EJA na Rede 

Federal em Goiás. Elaboração da Carta do 

IV Diálogos EJA. 

8.  Publicar materiais sobre 

o trabalho desenvolvido 

no âmbito da pesquisa 

No período de julho de 2014 a dezembro de 2014 

houve o processo de produção e lançamento de livro 

sobre a produção da pesquisa vinculada à 

Capes/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. 

9.  Orientar trabalhos de 

conclusão de curso dos 

estudantes do curso de 

Licenciatura em 

História/IFG com 

avaliação do processo 

de produção dos 

mesmos. 

Realizou-se no período de julho a dezembro de 2014 a 

orientação dos trabalhos de conclusão de curso dos 

estudantes do curso de Licenciatura em História/IFG 

cujas temáticas vinculam-se ao currículo integrado e 

processo seletivo do PROEJA no IFG. 

Acompanhamento e avaliação do processo 

de elaboração dos Trabalhos de Conclusão 

de Cursos dos estudantes do curso de 

Licenciatura em História/IFG. 

 

10. Discutir os 

procedimentos da 

pesquisa definindo e 

elaborando os 

instrumentos de coleta 

de dados do subprojeto 

do IF Goiano 

Ao longo do ano de 2014 o grupo se dedicou a 

finalizar o objeto da pesquisa e também a 

metodologia. Ao longo desse processo, definida a 

amostra da pesquisa a equipe elaborou os 

instrumentos da primeira fase da pesquisa: 

questionário e roteiro para o grupo focal com os 

docentes do IF Goiano.  

Elaboração dos instrumentos da pesquisa: 

questionário e roteiro do grupo focal a 

serem aplicados aos docentes do IF 

Goiano.  

11. Ampliar o arcabouço  

teórico dos bolsistas. 

Os bolsistas realizaram estudo dirigido de textos com 

temática da Educação, EJA e Proeja, ampliando a 

formação e o arcabouço teórico. Jul/14 a Jan/15 

Desenvolvimento de atividades formativas, 

produção de resumos e artigos de 

disciplinas.  
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12. Produzir e divulgar 

estudos referentes à 

pesquisa Obeduc.  

Produção e apresentação em eventos científicos, de 

textos que abordam o Proeja com dois enfoques 

centrais pesquisa: os docentes e os estudantes. 

Jul/14 a Dez/15 

Apresentação de trabalhos em eventos, 

construção artigos, resumos para 

apresentação em eventos, tais como, Anped 

Centro-Oeste, IV SENEPT etc.  

13. Publicar artigos em 

livros, periódicos e 

anais de eventos.  

Produção e publicação de artigo em periódico.  Publicação de artigos em periódico e 

capítulos de livro. 

 

4/UFES -  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS PELO NÚCLEO 1 

 

Indicador 

da atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 

Resultados alcançados 

1. 
 

Prosseguir na formação 

da equipe tendo como 

base as leituras para 

aprofundamento teórico 

sobre o método 

histórico dialético, 

dentre outras fontes que 

dialogam com as 

relações educação e 

trabalho, envolvendo a 

educação de jovens e 

adultos, bem como 

organizar a pauta de 

trabalho do grupo e 

socializar os estudos em 

andamento. 

A partir de fevereiro de 2014, foram realizados 

encontros quinzenais para estudos e aprofundamento 

teórico sobre o método histórico dialético, 

organização das atividades e distribuição das 

demandas de trabalho entre os integrantes do grupo 

OBEDUC/UFES e socialização de dados das 

pesquisas em andamento. 

A partir das leituras e estudos observa-se 

um amadurecimento do grupo na 

apropriação e utilização de conceitos 

básicos do materialismo histórico e a 

insistência na busca de aprofundamento 

teórico, como subsídio para a produção 

acadêmica. 

2. 
 

 

 

Apresentar trabalho em 

eventos. 

Durante o ano de 2014 vários membros do Núcleo I 

apresentaram trabalhos em eventos, com o objetivo de 

divulgar as pesquisas realizadas pelo Obeduc. 

Apresentação de trabalhos em eventos 

construção artigos, banners e resumos para 

apresentação em eventos, tais como II 

Seeja, II Seminário de Movimentos Sociais 

e Educação, Anped Sudeste, III Seminário 

Integrado das Especializações PROEJA e 
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EPT, IV SENEPT, IV Seminário dos 

Observatórios, dentre outros. 

3. Publicar artigos em 

livros e periódicos. e 

resumos em anais de 

eventos. 

Publicação da produção do grupo em capítulos de 

livros, periódicos e anais de eventos. 

Organização e publicação do livro 1 do 

OBEDUC sob a responsabilidade do 

Núcleo 1, bem como a publicação de 

artigos em periódico e capítulos de livro. 

 

4. 

Apreciar e avaliar 

dados levantados no 

percurso como subsídio 

para conhecimento da 

realidade da EJA no 

estado e elaboração, 

validação e aplicação 

de novos questionários 

de perfil dos sujeitos da 

EJA nas escolas de 

educação básica do 

ensino fundamental e 

médio.  

Questionários reformulados, apreciados, e aplicados 

nas escolas de educação básica, com o objetivo de 

levantar o perfil dos estudantes da EJA. 

Osquestionários foram organizados por membros da 

equipe com o apoio de bolsistas de Iniciação 

Científica e foram aplicados de forma orquestrada por 

membros de toda a equipe Obeduc. 

Período:novembro a dezembro de 2014. 

 

Levantamento e organização de dados 

oficiais do IBGE e INEP; tabulação e 

descrição do levantamento do perfil dos 

estudantes da EMEF Profª Valéria Maria 

Miranda e da EEEM “Hildebrando Lucas” 

 

 

5. 

Acompanhar os 

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 através do 

compartilhamento de experiências entre os pares, e 

estudos de textos sobre a EJA e a educação 

profissional, bem como a formação continuada pelo 

veio da extensão. 

Desenvolvimento de atividades 

formativas, produção de resumos, plano de 

aula, artigos, dissertação e textos de 

qualificação de teses e dissertações. 

 

 Fortalecer a ação Atuação do fórum em Audiência Pública na Foi possível acompanhar e discutir as 
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6. política do Fórum de 

EJA/ES em 

interlocução com a 

pesquisa. 

Assembleia Legislativa, discutindo os dados de EJA 

em interlocução com a subsecretária de educação do 

estado. Análise temática da conjuntura dos governos 

Federal e Estadual. Participação na II Conferência 

Nacional de Educação. Período: março a dezembro de 

2014. 

 

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 do Fórum de 

EJA/ES.  

 

7. 

Levantar estratégias e 

praticas desenvolvidas 

pelos vários 

pesquisadores da 

Educação Básica 

Levantamento de estratégias e práticas desenvolvidas 

ao longo de 2014 nas escolas envolvidas na pesquisa, 

bem como outros espaços de atuação como o Fórum 

de EJA e a formação de professores. 

Organização de materiais em diferentes 

suportes didáticos pedagógicos como 

subsídio para o trabalho docente com a 

modalidade, bem como com a formação de 

educadores. 

 

8. 

Organizar o II 

Seminário de Pesquisa 

Local OBEDUC 

Realização de reuniões para a organização do II 

Seminário de Pesquisa do Observatório da Educação, 

nos meses de agosto a novembro, com a equipe 

Obeduc, que teve como experiência inédita nesta 

organização a parceria com o PIBID ARTES INGLÊS 

da UFES   

Produção de certificados, folder, caderno 

de resumo do II Seminário de Pesquisa do 

Observatório da Educação, bem como a 

divulgação das pesquisas em andamento.  

 

9. Organizar o II 

Seminário de Pesquisa 

Local OBEDUC. 

Realização de reuniões para a organização do II 

Seminário de Pesquisa do Observatório da Educação, 

nos meses de agosto a novembro, com a equipe 

OBEDUC, que teve como experiência inédita nesta 

organização a parceria com o PIBID ARTES INGLÊS 

da UFES. 

Produção de certificados, folder, caderno 

de resumo do II Seminário de Pesquisa do 

Observatório da Educação, bem como a 

divulgação das pesquisas em andamento.  

 

 

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

 

 

Indicador 

da 

atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Atividade de orientação  

científicas e acadêmicas  

Realização de agosto a dezembro de 2014 - Atividade 

de incentivo a produção acadêmica, participação de 

Publicação e Participação em seminários, 

congressos e outros. Desenvolvimento de 
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de graduação e pós- 

graduação. Apresentação 

de trabalhos e 

disseminação da 

produção acadêmica.  

congressos e seminários. 

Realização de oficinas e apresentações em escolas e 

eventos de discussão de PROEJA no DF. 

 

atividades formativas, produção de 

resumos, plano de aula, artigos, textos, 

vídeos, folder e banners. 

2. Incentivo a Formação 

continuada de 

professores da EJA e 

divulgação da pesquisa 

em andamento. 

Realização de setembro a dezembro 2014.   

Divulgação das  atividades desenvolvidas  no âmbito 

do PROEJA-Transiarte realizadas no ano de 2013 a 

2014. Para a sensibilização dos docentes que buscam 

a inserção na pesquisa a partir de outubro de 2014. 

Exibição de vídeos e materiais didático-pedagógico. 

Construção de um plano de ação na 

unidade escolar para 2015. 

Aprofundamento  e debate do problemas 

encontrados na EJA no DF.  

Participação de novos professores da 

Educação Básica. 

3. Formação continuada do 

grupo de pesquisa 

PROEJA transiarte.  

Realização de agosto a dezembro 2014. Divulgação 

das atividades desenvolvidas  na  Unb. Sensibilização  

dos    pesquisadores,  realização  de atividades pratico 

– didática-pedagógicas.  

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 laboração pelos sujeitos da 

pesquisa. 

4. Divulgação da pesquisa e 

experiência com 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) 

Realização de agosto a dezembro 2014 – 

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. 

ATENÇÃO: AS PRODUÇÕES NO ITEM 5. FORAM LANÇADAS POR INSTITUIÇÃO COORDENADORA: 

5/UFG 

5/UFES 

5/UNB 
 

5/UFG. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA PELA INSTITUIÇÃO LIDER 

 

5.1) PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  

 

1.Tipo do produto: análise do perfil de professores através de memórias, sistematização de experiências.  Indicador atividade: 1,2 

e 3 
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Apresentação da sistematização da experiência do Proeja-FIC-Pronatec da Escola Pedro Costa, produzida pela 

professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Maryanne da Rocha Barbosa Veloso. 
(Anexo 1 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1838 

Apresentação da sistematização da experiência do Proeja-FIC-Pronatec da Escola Jalles Machado, produzida 

pela professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Rosa Cristina Rocha. 
(Anexo 2 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1838 

Apresentação da sistematização da experiência do Proeja-FIC-Pronatec da Escola Abrão Rassi, produzida pela 

professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Rita de Cássia Balieiro Rodrigues. 
(Anexo 3 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1898 

Apresentação da sistematização da experiência do Proeja-FIC-Pronatec da Escola Joel Marcelino de Oliveira, 

produzida pela professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Glaucia Maria Morais França Avelar. 
(Anexo 4 em mídia digital e ou hiperlink): 

Análise das memórias dos educadores de uma das dez escolas em que atua o Proeja-fic/Pronatec, produzida 

pela professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Maryanne da Rocha Barbosa Veloso. 
(Anexo 5 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1838 

Análise das memórias dos educadores de uma das dez escolas em que atua o Proeja-fic/Pronatec, produzida 

pelo professor pesquisador do Proeja-fic/Pronatec, Raniére André Fernandes. 
(Anexo 6 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1901 

Análise das memórias dos educadores de uma das dez escolas em que atua o Proeja-fic/Pronatec, produzida 

pela professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Rosa Cristina Rocha. 
(Anexo 7 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1901 

Análise das memórias dos educadores de uma das dez escolas em que atua o Proeja-fic/Pronatec, produzida 

pela professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Rita de Cássia Balieiro Rodrigues. 
(Anexo 8 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1901 

Análise das memórias dos educadores de uma das dez escolas em que atua o Proeja-fic/Pronatec, produzida 

pelo professor pesquisador do Proeja-fic/Pronatec, Adão Abreu. 
(Anexo 9 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1901 

Análise das memórias dos educadores de uma das dez escolas em que atua o Proeja-fic/Pronatec, produzida 

pela professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Ana Cristina Pereira Diniz.  
(Anexo 10 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1901 

Sistematização da experiência do Proeja-FIC-Pronatec da Escola Joel Marcelino de Oliveira, produzida pela 

professora pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Glaucia Maria Morais França Avelar e pelo orientador 

formador, Rafael Araújo. 
(Anexo 11 em mídia digital e ou hiperlink): 

http://forumeja.org.br/go/node/1838
http://forumeja.org.br/go/node/1838
http://forumeja.org.br/go/node/1898
http://forumeja.org.br/go/node/1838
http://forumeja.org.br/go/node/1901
http://forumeja.org.br/go/node/1901
http://forumeja.org.br/go/node/1901
http://forumeja.org.br/go/node/1901
http://forumeja.org.br/go/node/1901
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Sistematização da experiência do Proeja-FIC-Pronatec da Escola Jardim Novo Mundo, produzida pelo 

professor pesquisador do Proeja-fic/Pronatec, Raniére André Fernandes e a orientadora formadora, Valdete 

Machado Parreira e Silva. 
(Anexo 12 em mídia digital e ou hiperlink): 

Sistematização da experiência do Proeja-FIC-Pronatec da E. M. Abrão Rassi, produzida pela professora 

pesquisadora do Proeja-fic/Pronatec, Rita de Cássia Balieiro Rodrigues. 
(Anexo 13 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 13 

 

2. Tipo do produto: Sínteses das leituras realizadase Seminários      Indicador atividade: 1, 2 e 3 
Resenha do livro Introdução ao estudo do método de Max, produzida pela professora pesquisadora do Proeja-

fic/Pronatec, Maryanne da Rocha Barbosa Veloso.  
(Anexo 14 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Resenha do livro Introdução ao estudo do método de Max, produzida pela professora pesquisadora do Proeja-

fic/Pronatec, Rosa Cristina Rocha. 
(Anexo 15 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Resenha do livro Introdução ao estudo do método de Max, produzida pela professora pesquisadora do Proeja-

fic/Pronatec, Rita de Cássia Balieiro Rodrigues. 
(Anexo 16 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Resenha do livro Introdução ao estudo do método de Marx, produzida pelo professor pesquisador do Proeja-

fic/Pronatec, Raniére André Fernandes. 
(Anexo 17 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Resenha do livro Introdução ao estudo do método de Max, produzida pela professora pesquisadora do Proeja-

fic/Pronatec, Ana Cristina Pereira Diniz. 
(Anexo 18 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Síntese da obra Aprendendo com a própria história de Paulo Freire, produzida pela professora pesquisadora do 

Proeja-fic/Pronatec, Maryanne da Rocha Barbosa Veloso. 
(Anexo 19 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Síntese da obra Aprendendo com a própria história de Paulo Freire, produzida pelo professor pesquisador do 

Proeja-fic/Pronatec, Adão José de Abreu. 
(Anexo 20 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Síntese da obra Aprendendo com a própria história de Paulo Freire, produzida pelo professor pesquisador do 

Proeja-fic/Pronatec, Raniére André Fernandes. 
(Anexo 21 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1898 

Síntese da obra Aprendendo com a própria história de Paulo Freire, produzida pela professora pesquisadora do 

http://forumeja.org.br/go/node/1898
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Proeja-fic/Pronatec, Rita de Cássia Balieiro Rodrigues. 

(Anexo 22 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Síntese da obra Aprendendo com a própria história de Paulo Freire, produzida pela professora pesquisadora do 

Proeja-fic/Pronatec, Ana Cristina Pereira Diniz. 
(Anexo 23 em mídia digital e ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Quantidade total 10 

 

3.  Tipo do produto: Encontro de formação                    Indicador atividade: 7 

 
Folder do IV Diálogos EJA realizado entre os dias 15 a 17 de outubro de 2014 no IFG, Câmpus Goiânia, 

produzido pelos membros da equipe de pesquisadores do OBEDUC/IFG – Josué Vidal Pereira; Sebastião 

Cláudio Barbosa, Mad´Ana Desirée Ribeiro de Castro, Jacqueline Maria Barbosa Vitorette, Adriely Felipe 

Tatagiba, Marcelo Mendes dos Santos, Bruno Rodrigues Bueno - e servidores do IFG. 
(Anexo 24 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1899 

Sistematização pela equipe de pesquisadores do OBEDUC/IFG – Josué Vidal Pereira, Sebastião Cláudio 

Barbosa, Mad´Ana Desirée Ribeiro de Castro, Jacqueline Maria Barbosa Vitorette, Adriely Felipe Tatagiba, 

Marcelo Mendes dos Santos, Bruno Rodrigues Bueno -  da Carta do IV Diálogos EJA realizado entre os dias 

15 a 17 de outubro de 2014 no IFG, Câmpus Goiânia, elaborada pelos participantes do encontro e 

encaminhada ao Reitor do IFG. 
(Anexo 25 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1899 

Quantidade total 2 

 

4. Tipo do produto: Artigos produzidos em Disciplinas e Fichamentos. Indicador atividade: 2 e 3 

 
Artigo produzido pelos bolsistas Ricardo de Sousa e Lauriane Borges, em disciplina do curso de Pedagogia, 

com objetivo de discutir o Proeja e interface com a teoria de Vygotsky.  
(Anexo 26 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Fichamento do livro "Fenomenologia uma visão abrangente da educação" produzido pelo  bolsista Ricardo de 

Sousa, com objetivo de aprofundar o arcabouço teórico acerca da educação.  
(Anexo 27 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1903 

Quantidade total 2 

 

5. Tipo do produto: Relatórios de reuniões, das atividades de pesquisa  Indicador atividade: 1 

 

http://forumeja.org.br/go/node/1899
http://forumeja.org.br/go/node/1899
http://forumeja.org.br/go/node/1903
http://forumeja.org.br/go/node/1903
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Relatório da reunião do grupo de pesquisa, realizada no dia 22 de agosto, em que foi feito o planejamento das 

atividades do segundo semestre de 2014, produzido pelos grupos de relatoria. 
 
(Anexo 28 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1906 

Quantidade total 1 

 

6. Tipo do produto: Questionário e roteiro para  a coleta de dados da pesquisa. Indicador atividade: 10 

 
Questionário para levantamento de perfil dos professores do Proeja do IF Goiano, a ser aplicado aos docentes 

dos Campus: Morrinhos, Rio Verde, Ceres, Iporá, produzido pela equipe OBEDUC. 

(Anexo 29 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1905 
Roteiro para a realização do Grupo Focal com os professores do Proeja do IF Goiano, a ser realizado com os 

docentes dos Campus: Morrinhos, Rio Verde, Ceres, Iporá, produzido pela equipe OBEDUC. 
(Anexo 30 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total 2 

 

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Tipo do produto: publicação de trabalho completo em anais Indicador atividade: 6, 8. 9, 12 e 13 

 
Trabalho da bolsista Ariadiny Cândido Morais e da orientadora Maria Margarida Machado, foi publicado no 

livro de atas do Instituto de Educação de Lisboa. A. Morais, e M. Machado SENTIDOS DA 

ESCOLARIZAÇÃO NA VISÃO DE EGRESSOS DO PROEJA. N. Alves, C. Cavaco, P. Guimarães & M. 

Marques (Eds.), Atas do VI Seminário Luso-Brasileiro Educação, Trabalho e Movimentos Sociais – das 

políticas às lógicas de ação (páginas do texto) Lisboa: IE-UL. ISBN:  978-989-98314-4-5 
(Anexo Artigo 31 em mídia digital e ou hiperlink: http:)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho da bolsista Maribel Schveeidt e a doutoranda da Universidade de Brasília Dinorá de Castro 

Gomes,foi publicado no livro de atas do Instituto de Educação de Lisboa. D, Gomes e M. Schveeidt A 

EDUCAÇÃO POPULAR NA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA. N. Alves, C. Cavaco, P. Guimarães & M. Marques 

(Eds.), Atas do VI Seminário Luso-Brasileiro Educação, Trabalho e Movimentos Sociais – das políticas às 

lógicas de ação (páginas do texto) Lisboa: IE-UL. ISBN:  978-989-98314-4-5 

(Anexo Artigo 32 ou hiperlink):http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no O Simpósio Internacional Trabalho, Relações de Trabalho, 

http://forumeja.org.br/go/node/1906
http://forumeja.org.br/go/node/1905
http://selubet2013.ie.ul.pt/wp-content/uploads/2014/08/ID136.SENTIDOS-DA-ESCOLARIZAÇÃO-NA-VISÃO-DE-EGRESSOS-DO-PROEJA.pdf
http://forumeja.org.br/go/node/1897


______________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2012 

19 

 

Educação e Identidade – SITRE, por: MORAIS, Ariadiny Cândido; MACHADO, Maria Margarida; ALVES, 

Thiago. Sob o título: A QUASE INVISIBILIDADE DE JOVENS E ADULTOS NÃO ESCOLARIZADOS. 

In.: Anais - 2014 V SITRE - ISSN 1980 - 685X. 
(Anexo artigo 33 em mídia digital e ou hiperlink: http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no Simpósio Internacional Trabalho, Relações de Trabalho, 

Educação e Identidade, por: Maribel Schveeidt, Maria do Rosário Teles de Farias e Drª Maria Emilia de 

Castro Rodrigues. Sob o título: A RELAÇÃO ESTÉTICA ENTRE O CINEMA E A EDUCAÇÃO: uma 

possibilidade de trabalho no Proeja-FIC. In.: Anais - 2014 V SITRE - ISSN 1980 - 685X. 
(Anexo 34 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no IV Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, porMara Franco de Sá, Maria Aldina G. da Silva Francisco, Andréia Ferreira Santos, Maribel 

Schveeidt. Sob o título: O educando-trabalhador do Programa PROEJA-FIC/Pronatec em Goiânia. ISSN: 

1983 – 1315. 
(Anexo 35 em mídia digital) 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no IV Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, por Maria Clara Lôbo Sahium, Maria Emilia de Castro Rodrigues, Ariadiny Cândido Morais, 

Maria do Rosário Teles de Farias. Sob o título: O portal do fórum goiano de EJA no projeto educação de 

jovens e adultos: fórum goiano de EJA e grupo de estudos de educação de jovens e adultos. ISSN: 1983 – 

1315. 
(Anexo 36 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no IV Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, por Cláudio Virote Lacerda, Maria Emília de Castro Rodrigues, Cláudia Borges Costa, Maria 

Aldina Gomes da Silva Francisco. Sob o título: Portal dos Fóruns de EJA: espaço de contribuição para o 

desafio do currículo integrado na experiência PROEJA-FIC/PRONATEC em Goiânia-GO. ISSN: 1983 – 

1315. 
(Anexo 37 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no IV Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, por Iraci Balbina Gonçalves Silva, Edna Maria de Jesus Cardoso, Marcia Cecília Ramos 

Lopes, Kariton Pereira Lula, com o título: "O Desafio dos Institutos Federais de Educação na Formação de 

Professores para o Proeja e as Contribuições de Paulo Freire". 
(Anexo 38 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no IV Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, por Iraci Balbina Gonçalves Silva, Edna Maria de Jesus Cardoso, Marcia Cecília Ramos 

Lopes, Kariton Pereira Lula, com o título: "Identidade Docente nos Institutos Federais de Educação - o que 

revelam os documentos oficiais". 
(Anexo 39 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
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Trabalho aprovado, apresentado e publicado no XII Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação do 

Centro-Oeste, por Iraci Balbina Gonçalves Silva e Edna Maria de Jesus Cardoso, com o título: "A Educação 

Profissional e o Plano Nacional de Educação (2014-2014): Reflexões Iniciais" 
(Anexo 40 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no IV Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, por Leigh Maria de Souza e Marco Antônio de Carvalho, com o título: "Trajetórias e 

Estratégias de Permanência do aluno no Proeja no IF Goiano: um estudo de caso". 
(Anexo 41 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no IV Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, por Leigh Maria de Souza, com o título: "Perfil e Modos de Ensinar: as Práticas que 

Caracterizam o Docente do Proeja".  
(Anexo 42 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho aprovado, apresentado e publicado no IV Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, por Lucianne Oliveira Monteiro Andrade e Ilmo da Silva Correia, com o título: "Ensinar 

Matemática e Química no Proeja: Limites e Desafios." 
(Anexo 43 em mídia digital e ou hiperlink) 

Quantidade total  

 

2. Tipo do produto: Edição, organização e/ou coordenação de livros  Indicador atividade: 6 e 13 

 

1 Livro I do Obeduc organizado por Edna Castro de Oliveira, Karla Ribeiro de Assis Cezarino, 

Maria José de Resende Ferreira e Maria Margarida Machado, intitulado “Educação de jovens e adultos: 

trabalho e formação humana.” Editora: Pedro & João. São Carlos. SP, 2014. 359p. ISBN 

978‐ 85‐ 7993‐ 240‐ 3 

(Anexo 44 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1877 

Quantidade total 1 

 

3. Tipo do produto: Dissertação de mestrado em andamento __Indicador atividade: 4 

 
Trabalho de qualificação de mestrado em andamento, sob orientação da Dr.ª Maria Margarida Machado. 

Bolsista Ariadiny Cândido Morais, título provisório: Professores da Formação Profissional no Proeja do IFG – 

Curso Técnico em Cozinha: Concepções e Princípios. O Trabalho está previsto para ser qualificado no mês de 

fevereiro de 2015.  
(Anexo 45 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
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Trabalho de qualificação de mestrado em andamento, da bolsista Maria Aldina Gomes da Silva Francisco, sob 

orientação da Dr.ª Maria Emilia de Castro Rodrigues. Título Provisório: A Formação Continuada do Educador 

do Proeja-FIC/Pronatec. O Trabalho está previsto para ser qualificado no mês de fevereiro de 2015.  
(Anexo 46 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho de qualificação de mestrado em andamento, da bolsista: Maribel Schveeidt, sob orientação da Dr.ª 

Maria Emilia de Castro Rodrigues. Título Provisório: A singularidade dos educandos do Proeja-FIC/Pronatec 

na Escola Municipal dos “Flamboyants”. O Trabalho está previsto para ser qualificado no mês de fevereiro de 

2015.  
(Anexo 47 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Quantidade total 3 

 

4. Tipo do produto: Tese de doutorado em andamento __Indicador atividade: 5 

 
Tese apresentada pela bolsista Mara Franco de Sá, para qualificação, ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Goiás, sob a orientação da Profª Drª Maria Margarida Machado. Título: 

A educação profissional para jovens: uma análise comparada entre Brasil e Portugal.  
(Anexo 48 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Quantidade total 1 

5) Tipo do produto: Capítulo de Livro               Indicador atividade: 6 e 13 

 
ALVES, Thiago; AVELAR, Glaucia Maria Morais Franca; MACHADO, Maria Margarida e MORAIS, 

Ariadiny Cândido. Jovens e adultos não escolarizados – uma multidão de invisíveis. p. 167 a 190. In. 

OLIVEIRA, Edna Castro de et al. (Org.) Educação de jovens e adultos: trabalho e formação humana. São 

Carlos, Pedro & João Editores, 2014. p. 359. 
(Anexo 44 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1877 

COSTA, Claudia Borges; SCHVEEIDT, Maribel e VELOSO, Maryanne. O acesso e a permanência dos 

educandos no Proeja‐ FIC/Pronatec em Goiânia/GO: as estratégias desenvolvidas para amenizar a 

descontinuidade na formação. p. 101 a 120. In. OLIVEIRA, Edna Castro de et al. (Org.). Educação de jovens 

e adultos: trabalho e formação humana. São Carlos, Pedro & João Editores, 2014. p. 359.  
(Anexo 44 em mídia digital – formulário 12a)http://forumeja.org.br/go/node/1877 

SÁ, Mara Franco de; AGUIAR, Ana Paula de, Ana Cristina Pereira Diniz, FRANCISCO, Maria Aldina G. da 

Silva. Diálogos com a educação popular: reflexões acerca dos projetos político‐  pedagógicos no contexto do 

programa Proeja‐ FIC/Pronatec. p. 191 a 216. . In. OLIVEIRA, Edna Castro de et al. (Org.). Educação de 

jovens e adultos: trabalho e formação humana. São Carlos, Pedro & João Editores, 2014. p. 359. 
(Anexo 44 em mídia digital – formulário 12b)http://forumeja.org.br/go/node/1877 

http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1877
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Publicação de capítulo de livro intitulado Os desafios atuais para a consolidação do Proeja no Instituto 

Federal de Goiás, escrito por Miriam Fábia Alves, Sebastião Cláudio Barbosa, Mad´Ana Desirée Ribeiro de 

Castro e Josué Vidal Pereirano Livro I do Obeduc organizado por Edna Castro de Oliveira, Karla Ribeiro de 

Assis Cezarino, Maria José de Resende Ferreira e Maria Margarida Machado, intitulado Educação de jovens 

e adultos: trabalho e formação humana. 
(Anexo 44 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1877 

Quantidade total 4 

 

6. Tipo do produto:apresentação de trabalho em seminário.  Indicador atividade: 3, 8 e 12 

 
Resumo da dissertação, com base no projeto de pesquisa apresentado no Seminário do Programa de Pós-

graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Título: PROFESSORES DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO PROEJA DO IFG – CURSO TÉCNICO EM COZINHA: 

CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS, bolsista :  Ariadiny Cândido Morais, Orientador: Prof. Dr. Maria Margarida 

Machado. Linha de Pesquisa: I - Educação, Trabalho e Movimentos Sociais. Bolsa: Capes – Obeduc. 
(Anexo 49 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Resumo da dissertação, com base no projeto de pesquisa apresentado no Seminário do Programa de Pós-

graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Título: A FORMAÇÃO 

CONTINUADA DO EDUCADOR DO PROEJA-FIC/PRONATEC, bolsista: Maria Aldina Gomes da Silva 

Francisco, Orientadora: Prof. Dr. Maria Emilia de Castro Rodrigues. Linha de Pesquisa: Educação, trabalho e 

Movimentos Sociais. Bolsa: Capes – Obeduc. 
(Anexo 50 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Resumo da dissertação, com base no projeto de pesquisa apresentado no Seminário do Programa de Pós-

graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Título: EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: A IDENTIDADE DOS EDUCANDOS DO PROEJA-FIC/PRONATEC, , bolsista: Maribel 

Schveeidt, Orientadora: Profª. Drª. Maria Emilia de Castro Rodrigues. . Linha de Pesquisa: I - Educação, 

Trabalho e Movimentos Sociais. Bolsa: Capes – Obeduc. 
(Anexo 51 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho apresentado no Encontro Internacional: Os Municípios na Modernização Educacional e Cultural – 

Instituto de Educação, Universidade de Lisboa. Lisboa, Portugal. Comunicação oral, título: A formação 

docente no Programa Proeja-Fic/Pronatec em Goiânia, na perspectiva dos educadores. Bolsistas: Mara Franco 

de Sá; Maria Aldina Gomes da Silva Francisco e Andréia Ferreira Santos.  
(Anexo 52 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Trabalho apresentado no XII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste - Reunião 

Científica Regional da ANPED. Comunicação oral, título: O Proeja-Fic/Pronatec em Goiânia, na perspectiva 

dos educandos e dos educadores. Bolsistas: Mara Franco de Sá e Maria Aldina Gomes da Silva Francisco. 

http://forumeja.org.br/go/node/1877
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
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(Anexo 53 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Quantidade total 5 

 

7. Tipo do produto: Trabalho de Conclusão de Curso                         Indicador atividade: 9 
Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado O Proeja no IFG: o processo seletivo para admissão 

aos cursos ofertados no Campus Goiânia, autoria de Marcelo Mendes dos Santos, orientado por Josué Vidal 

Pereira. 
(Anexo 54 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado PROEJA no IFG - Campus Goiânia: os desafios do 

trabalho docente no desenvolvimento do currículo integrado no curso técnico em cozinha na modalidade de 

educação de jovens e adultos,autoria de Adriely Felipe Tatagiba e Sueli Correa, orientado por Mad´Ana 

Desirée Ribeiro de Castro. 
(Anexo 55 em mídia digital e ou hiperlink)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado A construção do currículo integrado na experiência 

PROEJA-FIC/PRONATEC em Goiânia, autoria de Bruno R. Bueno, orientado por Sebastião C. Barbosa. 
(Anexo 56 em mídia digital e ou hiperlinkhttp://forumeja.org.br/go/node/1897 

Quantidade total         3          

 

8. Tipo do produto: Artigos publicados em periódicos                                 Indicador atividade: 8 e 13 
Artigo produzido para o Dossiê “Educação de Jovens e Adultos: sujeitos e espaços de mediações educativas” 

da Revista Perspectiva com o título "A Formação Continuada dos Docentes do Proeja/FIC/Pronatec na Rede 

Municipal de Goiânia: os Desafios do Fazer Coletivo", produzido por Miriam Fábia Alves e Claúdia B. Costa. 
(Anexo 57 em mídia digital) 

RODRIGUES, Maria Emilia de Castro; VITORETTE, Jacqueline Maria Barbosa. PROEJA dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás: Práticas Pedagógicas e Formação 

Continuada de Professores. In: Educativa. Goiânia, v. 17, n. 1, p. 253-282, jan./jun. 2014.  

Anexo 58 Disponível em: <seer.ucg.br/index.php/educativa/article/download/3606/2106>, acesso em: 

01/02/2015. http://forumeja.org.br/go/node/1897 
MACHADO, Maria Margarida; SOUZA, José Carlos. O (não)lugar da educação dos trabalhadores.In: 

Educativa, Goiânia, v. 17, n. 1, p. 149-174, jan./jun. 2014.  

Anexo 59 Disponível em http://seer.ucg.br/index.php/educativa/article/view/3598/2097 

http://forumeja.org.br/go/node/1897 
PEREIRA, Josué Vida. Tendências Históricas da Educação dos Jovens e Adultos: da subordinação a 

tentativas de emancipação. In: Educativa, Goiânia, v. 17, n. 1, p. 175-200, jan./jun. 2014.  

http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
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Anexo 60 Disponível emhttp://seer.ucg.br/index.php/educativa/article/view/3599/2099 

http://forumeja.org.br/go/node/1897 
Quantidade total: 4   

9. Tipo do produto: Organização de dados da Educação de Jovens e Adultos com base no Inep/Censo escolar e IBGE                                                              

Indicador atividade: 3, 9 e 10 

 
Relatório final de pesquisa bolsista do curso de economia, orientada pelo professor Thiago Alves. 

(Anexo 61 em mídia digital)http://forumeja.org.br/go/node/1897 

Quantidade total: 1           

5/UFES. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA PELA INSTITUIÇÃO NUCLEO 1  

 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  
 

1.Tipo do produto: Banners pedagógicos produzidos, registros fotográficos, produção de filmes e slides                   Indicador atividade: 

2, 6, 7  

 
Apresentação de 2  banners com os temas: “A heterogeneidade na EJA: pluralidade como constituinte do aprendizado” e “Inglês e 

interdisciplinaridade: ressignificando o ensino de línguas na escola pública” para o Seminário Institucional PIBID, elaborado pelo grupo do PIBID 

Letras-Inglês. 
(Anexo 1 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/wywagq75wq604mc/BANNERS%20%E2%80%93%20SUBPROJETO-LETRAS%20INGL%C3%8AS.pdf?dl=0 
Banner das atividades desenvolvidas na Iniciação Científica, a fim de divulgar a pesquisa no Seminário Interno de Atividades Curriculares 

Complementares da EMEFEJA Admardo Serafim de Oliveira. Banner elaborado por Guthier Nascimento Flores. 
(Anexo 2 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/docencia 

Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, a fim de divulgar a pesquisa no Seminário Interno de Atividades Curriculares Complementares da 

EMEFEJA Admardo Serafim de Oliveira. Banner elaborado por Cathya Miguel Dias da Silva, Ana Gisele Ferreira, Henrique Jose Alves Rodrigues. 
(Anexo 3 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/alfabetizaçao 

Banner de apresentação de trabalho acadêmico A Filosofia e a Formação Humana Integral do Estudante PROEJA no IFES Campus Vitória na 

ANPED Região Sudeste pelo Doutorando Eliéser Toretta Zen. 
(Anexo 4 em mídia digital e ou hiperlink): 
https://www.dropbox.com/s/3ku5dmt560i1ojn/A%20Filosofia%20e%20a%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Humana%20Integral.pdf?dl=0 
 
Fotos com Registro das atividades desenvolvidas durante o Seminário Institucional do PIBID, organizadas pela equipe do PIBID Letras Inglês. 

(Anexo 5 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Seminario 

http://seer.ucg.br/index.php/educativa/article/view/3599/2099
http://seer.ucg.br/index.php/educativa/article/view/3599/2099
http://seer.ucg.br/index.php/educativa/article/view/3599/2099
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Fotos com Registro das atividades desenvolvidas durante o XXIV Encontro da Associação de Professores de Inglês do Espírito Santo, organizadas pela 

equipe do PIBID Letras Inglês.  
(Anexo 6 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files 

Fotos com Registro das atividades desenvolvidas com os alunos da Admardo Serafim de Oliveira, organizadas pela equipe do PIBID Letras Inglês. 

(Anexo 7 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/asgc669l0penrdm/Fabian%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Experi%C3%AAncia%20Adailva_0(1).pdf?dl=0 
Construção de calendário com os alunos da Admardo Serafim de Oliveira, organizadas pela equipe do PIBID Letras Inglês. 

(Anexo 8 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/pspi584z18yq0nw/Atividade%20%E2%80%93%20Confec%C3%A7%C3%A3o%20de%20gr%C3%A1ficos.pdf?dl=0 
Slides produzidos para a reunião de famílias e responsáveis organizado pela equipe gestora da EMEFEJA Admardo Serafim de Oliveira, coordenado 

por Carlos Fabian de Oliveira  de Oliveira. 
(Anexo 9 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reunião 

Slides produzidos para relato de experiência dos professores da EMEFEJA Admardo Serafim de Oliveira com o aluno de educação especial Diego 

Marcos Carvalho, coordenado por Carlos Fabian de Carvalho. 
(Anexo 10 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/ 

Slides produzidos para relato de experiência do trabalho realizado por professores da EMEFEJA Admardo Serafim de Oliveira com aluna de educação 

especial Adailva Araujo de Freitas, coordenado por Carlos Fabian de Carvalho. 
(Anexo 11 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/ 

Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “Centro de Referência e Memória em Educação de Jovens e Adultos: experiência, memória e história”, produzido por Andrea de Souza Batista, 

Edna Castro de Oliveira, Karla Ribeiro cezarino, Tatiana Santa de Oliveira e Marcilene Fraga dos Santos. 
(Anexo 12 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/fcqvpo568tc8gzu/Centro%20de%20Refer%C3%AAncia%20e%20Mem%C3%B3ria%20em%20EJA.pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “A inssurreição de Queimados (1845-1850) Serra-ES e os movimentos sociais na reconstrução da memória afro-brasileira: interfaces com a lei nº 

10.639/2003”, produzido por Guanair Oliveira da Cunha. 
(Anexo 13 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/pwrajb0y6epb4p3/A%20Insurrei%C3%A7%C3%A3o%20do%20Queimado%20(1845-1850)%20Serra-

ES%20e%20os%20Movimentos%20Sociais.pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema Educação de jovens e adultos do espírito Santo: uma análise da oferta entre 2010 e 2013, produzido por Adriele dos Santos Rodrigues Siman, 

Bruno Henrique Jardim, Elizangela Ribeiro Fraga e Flavya Herzog Adamkosky Botti. 
(Anexo 14 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/gtyhhqe5etw4xq2/A%20EJA%20no%20Esp%C3%ADrito%20Santo.pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “A educação popular na práxis do Projovem Campo - Saberes da Terra Capixaba”, produzido por Maria Geovana Melim Ferreira. 

http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/
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(Anexo 15 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/educaçao 

Slides produzidos para apresentação da pesquisa no II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – UFES, produzido 

por Guthier Nascimento Flores, com o tema “A relação pedagógica na gestão escolar: um olhar sobre a escola “Admardo Serafim de Oliveira.” 
(Anexo 16 em mídia digital e ou hiperlink): 
https://www.dropbox.com/s/iih4bo88h9u103c/A%20rela%C3%A7%C3%A3o%20pedag%C3%B3gica%20na%20gest%C3%A3o%20escolar.pdf?dl=

0 
Slides produzidos para apresentação da pesquisa no II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Bruno Henrique Jardim, Elizangela Ribeiro Fraga e Flavya Herzog Adamkosky Botti, com o tema “Matrículas na educação de jovens e adultos e na 

educação especial:um panorama das regiões brasileiras.” 
(Anexo 17 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/ub6zt7ac866dzox/C%C3%B3pia%20de%20Matr%C3%ADculas%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Joven

s%20e%20Adultos%20por%20Estado.pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “A prática da auto-organização no Projovem Campo – Saberes da Terra.”, produzido por Maria Geovana Melim Ferreira e Dalva Mendes de 

França. 
(Anexo 18 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/epyc8rhczo6fk2r/A%20Pr%C3%A1tica%20da%20Auto-

organiza%C3%A7%C3%A3o%20no%20Projovem%20Campo(1).pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “A filosofia e a formação humana integral do estudante do proeja no Ifes Campus Vitória.”, produzido por Eliesér Toretta Zen. 
(Anexo 19 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/3ku5dmt560i1ojn/A%20Filosofia%20e%20a%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Humana%20Integral.pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “Alfabetização no campo da EJA: estratégias e práticas de leitura e escrita”, produzido por Ana Gisele Ferreira, Cathya Miguel Dias da Silva e 

Henrique José Alves Rodrigues. 
(Anexo 20 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/mualsf4afe39ose/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20no%20campo%20da%20EJA%20estrat%C3%A9gias%20e%20pr%

C3%A1ticas%20de%20leitura%20e%20escrita.pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “Até que ponto as políticas de educação de jovens e adultos e a educação do campo representam políticas de inclusão?”, produzido por Iraldirene 

Ricardo Oliveira. 
(Anexo 21 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/9h54eidrjc7ervb/At%C3%A9%20que%20ponto%20a%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jovens%20e%20Adulto

s%20e%20a%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Campo%20representam%20Pol%C3%ADticas%20de%20Inclus%C3%A3o%20Social.pdf?dl

=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “Trabalho coletivo docente: a experiência da escola de EJA “Admardo Serafim de Oliveira”, estratégias docentes frente aos diferentes tempos de 
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aprendizagem dos sujeitos da EJA”, produzido por Carlos Fabian de Carvalho, Eliane Saiter Zorzal, Guthier Nascimento Flores e Tatiana Silva 

Machado de Oliveira. 
(Anexo 22 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/49wyrcji9lrlcmd/Trabalho%20Coletivo%20Docente.pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, com o 

tema “Tempos e espaços de formação na educação do campo”, produzido por Dalva Mendes de França,  Iraldirene Ricardo Oliveira e Maria Geovana 

Melim Ferreira. 
(Anexo 23 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/0tr1j7i6arr27fh/Tempos%20e%20Espa%C3%A7os%20de%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20na%20Educa%C3%A7%

C3%A3o%20do%20Campo.pdf?dl=0 
Slides produzidos para formação continuada no município de Cariacica em 08 de agosto de 2014, produzido por Tatiana Silva Machado de Oliveira. 

(Anexo 24 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/formaçao 

Slides produzidos para formação continuada no município de Cariacica em 10 de setembro de 2014, produzido por Tatiana Silva Machado de 

Oliveira. 
(Anexo 25 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/formaçao 

Slides produzidos para formação continuada no município de Cariacica em 15 de setembro de 2014, produzido por Tatiana Silva Machado de 

Oliveira. 
(Anexo 26 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Formau00E7u00E3o%20de%20Professores%20de%20Cariacica%2015%2009%20%202014.pdf 
Slides produzidos para formação continuada dos professores da EJA do município de Cariacica em 23 de outubro de 2014, produzido por Tatiana 

Silva Machado de Oliveira. 
(Anexo 27 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Formau00E7u00E3o%20de%20Professores%20de%20Cariacica%2023%2009%20%202014.pdf 
 
Slides produzidos para formação continuada dos professores da EJA do município de Vitória em 08 de outubro de 2014, produzido por Tatiana Silva 

Machado de Oliveira. 
(Anexo 28 em mídia digital e ou hiperlink): 
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Formau00E7u00E3o%20de%20Professores%20SEME%20Vitoria%2008%2011%20%202014.pdf 
Slides produzidos para apresentação de trabalho acadêmico no Seminário Nacional de Teoria Marxista pelo Doutorando Eliesér Toretta Zen. 

(Anexo 29 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Marxismo%20e%20educau00E7u00E3o.pdf 
Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico A Filosofia e a Formação Humana Integral no 1º Seminário de Letras no Instituto Federal 

do ES pelo Doutorando Eliesér Toretta Zen. 
(Anexo 30 em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.dropbox.com/s/6y7rquz75pb8b4e/A%20Filosofia%20e%20a%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Humana%20Integral_0(1).pdf?dl=0 
Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico Políticas  e Sujeitos em (Re) Construção: Reflexões sobre Identidades  e Representações 
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no PROEJA no IFES Campuis Vitória no 11º Encontro de pesquisa em Educação da Região Sudeste pela Doutoranda Tatiana Santana Vieira e a Profª 

Dª Edna Oliveira Castro.  
(Anexo 31 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files 

Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico Desafios da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional: a 

experiência da pesquisa em rede no OBEDUC EJA no IV Seminário Observatórios, Metodologias e Impactos pela Profª Dª Edna Oliveira Castro, 

Profª Dª Karla Ribeiro Cezarino, pelas Doutorandas Elizangela Ribeiro Fraga e Tatiana Santana Vieira e pela Mestranda Eliane Saiter Zorzal. 
(Anexo 32 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Desafios%20da%20EJA%20integrada%20u00E0%20Educau00E7u00E3o%20%20Profissional.pdf 
Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico Políticas Públicas para Jovens e Adultos no Espírito Santo: uma análise do programa 

“Alfabetização é um Direito” no II Seminário de Educação de Jovens e Adultos pela Doutoranda Elizangela Ribeiro Fraga e pela Mestranda Flávya 

Herzog Adamkosky Botti. 
(Anexo 33 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/politicas 

Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico Educação de Jovens e Adultos no Espírito Santo: um retrato inicial do contexto da 

Educação Especial no II Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário  Capixaba de Educação inclusiva  pela Mestranda Flavya Herzog 

Adamkosky Botti e pela Doutoranda Elizangela Ribeiro Fraga  
Anexo 34 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Educa 

Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico Os sujeitos Educandos da Educação de Jovens e Adultos de Cariacica/ES: desafios e 

perspectivas no II Seminário de Educação de Jovens e Adultos pela bolsista de Educação Básica Tatiana Silva Machado Oliveira. 
Anexo 35 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Os%20sujeitos 

Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico “A Articulação de Tecnologias Educacionais à Luz da Inclusão Digital na Educação de 

Jovens e Adultos” no II Seminário Local de Pesquisa OBEDUC EJA Vitória pela bolsista de Educação Básica Ana Lígia Oliveira Teixeira. 
Anexo 36 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/A%20Articulau00E7u00E3o%20de%20Tecnologias%20Educacionais.pdf 
Produção de vídeo da audiência pública realizada em maio de 2014 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 

Anexo 37 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/node/410 

Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico “A trajetória dos alunos egressos da Escola de Ensino Fundamental de EJA do município 

de Vitória que ingressaram no Proeja no Ifes campus Vitória”no IV SENEPT – Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do 

CEFET/MG - 2014, produzido por Poliane Campos Martins, Edna Graça Scopel, Gabriella Rezende Martinelli e Maria José de Resende Ferreira. 
Anexo 38 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Slides 

Slides produzidos para apresentação do trabalho acadêmico “Relações de Gênero e escolarização feminina no Proeja: a persistência dos obstáculos 

para o êxito escolar” no 2º SEEJA – Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC/Rio, produzido por Edna Graça Scopel, Antonio Henrique 

Pinto, Maria José De Resende Ferreira e Sílvia Nepomuceno Rosa. 
Anexo 39 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/slides 

Slides produzidos para apresentação de pesquisa  no II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Tatiana Silva 

Machado de Oliveira, com o tema “Os Sujeitos Educandos da Educação de Jovens e Adultos de Cariacica-ES: desafios e perspectivas” 

http://forumeja.org.br/es/node/410
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Anexo 40 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/sujeitos 

Quantidade total 40 

 

2. Tipo do produto: Relatórios de reuniões, das atividades de pesquisa e de encontros de formação                    Indicador atividade: 1, 5 

 
Relatório de encontro de formação do grupo de pesquisa, realizado em 05 de fevereiro de 2014, produzido pelos grupos de relatoria e formação.  

(Anexo 41 em mídia digital e ou hiperlink): 

http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Encontro%20de%20Forma%C3%A7%C3%A3o%205%2002%202014.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa, realizado em 26 de fevereiro de 2014, produzido pelo grupo de relatoria. 

(Anexo 42 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/26%202%202014%20REUNI%C3%83O%20OBEDUC.pdf 
Relatório de encontro de formação do grupo de pesquisa, realizado em 12 de março de 2014, produzido pelos grupos de relatoria e formação. 

(Anexo 43 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reflex%C3%B5es%20sobre%20o%20Terceiro%20Manuscrito%20de%20Marx%20.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa, realizado em 16 de abril de 2014, produzido pelo grupo de relatoria. 

(Anexo 44 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reuni%C3%A3o%20OBEDUC%2016%204%202014.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa, realizado em 23 de abril de 2014, produzido pelo grupo de relatoria. 

(Anexo 45 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reuniao%20%2023%20abril%20de%202014.pdf 
Relatório de encontro de formação do grupo de pesquisa, realizado em 23 de abril de 2014, produzido pelos grupos de relatoria e formação. 

(Anexo 46 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reuniao%20%2023%20abril%20de%202014_0.pdf 

Relatório de reunião tendo como foco a apreciação de dados de pesquisa das escolas de educação básica, realizado em 07 de maio de 2014, produzido 

pelos grupos de relatoria e formação. 
(Anexo 47 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reuni%C3%A3o%20OBEDUC%207%205%202014.pdf 
Relatório de reunião tendo como foco a apreciação de dados de pesquisa das escolas de educação básica, realizado em 28 de maio de 2014, produzido 

pelo grupo de relatoria. 
(Anexo 48 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reuni%C3%A3o%20OBEDUC%2028%205%202014_0.pdf 
Relatório de reunião tendo como foco a apreciação de dados de pesquisa das escolas de educação básica, realizado em 04 de junho de 2014, produzido 

pelos grupos de relatoria e formação. 
(Anexo 49 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Encontro%20de%20forma%C3%A7%C3%A3o%2004%20%2006%202014.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa, realizado em 11 de junho de 2014, produzido pelo grupo de relatoria. 
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(Anexo 50 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reuni%C3%A3o%20OBEDUC%2011%206%202014.pdf 
Relatório de reunião tendo como foco a apreciação de dados de pesquisa das escolas de educação básica, realizado em 25 de junho de 2014, produzido 

pelos grupos de relatoria e formação. 
(Anexo 51 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reuni%C3%A3o%20OBEDUC%2025%206%202014.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa, realizado em 02 de julho de 2014, produzido pelo grupo de relatoria. 

(Anexo 52 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Reuni%C3%A3o%20OBEDUC%20%202%207%202014.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa, realizado em 27 de agosto de 2014, produzido pelo grupo de relatoria. 

(Anexo 53 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/REUNI%C3%83O%20OBEDUC%2027%2008%2014.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa para organização do II Seminário de Pesquisa do Obeduc, realizado em 10 de setembro de 2014, produzido 

pelo grupo de relatoria e formação. 
(Anexo 54 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/REUNI%C3%83O%20OBEDUC%2010%2009%202014.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa para organização do II Seminário de Pesquisa do Obeduc, realizado em 17 de setembro de 2014, produzido 

pelo grupo de relatoria e formação. 
(Anexo 55 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/REUNI%C3%83O%20OBEDUC%2017%209%202014.pdf 
Relatório de reunião do grupo de pesquisa, realizado em 26 de novembro de 2014, produzido pelo grupo de relatoria. 

(Anexo 56 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/OBEDUC26denov.pdf 
Relatório de reunião do grupo de articulação da pesquisa com a subsecretária de educação da rede estadual, realizado em 01 de julho de 2014, 

produzido pelo grupo de relatoria. 
(Anexo 57 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Relat%C3%B3rio%20Reuni%C3%A3o%20OBEDUC%20SEDU%2001%207%202014.pdf 
Relatórios – diários de bordo - dos alunos participantes do PIBID, trazendo reflexão crítica sobre as vivências no âmbito da Educação de Jovens e 

Adultos. 
(Anexo 58 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/pibid 

Relatório de estágio em pesquisa, produzido no primeiro semestre de 2014, pela doutoranda Tatiana Santana Vieira.  

(Anexo 59 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relatorio%20Estagio%20em%20pesquisa%202014-1.pdf 
Relatório de estágio em pesquisa, produzido no segundo semestre de 2014, pela doutoranda Tatiana Santana Vieira.  

(Anexo 60 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relatorio%20Estagio%20em%20pesquisa%202014-2.pdf 

http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/OBEDUC26denov.pdf
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Relatório de estágio em pesquisa, produzido no primeiro semestre de 2014, pela mestranda Flavya Herzog Adamkosky Botti. 

(Anexo 61 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/relatorio 

Relatório de estágio em pesquisa, produzido no segundo semestre de 2014, pela mestranda Flavya Herzog Adamkosky Botti. 

(Anexo 62 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relatorio%20de%20Est%C3%A1gio%20em%20Pesquisa%202014-2.pdf 
Relatório de participação no X Encontro Nacional do Movimento de Alfabetização (Rede MOVA), elaborado pelo doutorando Henrique José Alves 

Rodrigues. 
(Anexo 63 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relat%C3%B3rio%20X%20MOVA.pdf 
Relatório produzido por Tatiana Santana de Oliveira e Reginaldo Flexa Nunes sobre a da roda de conversa com Carlos Rodrigues Brandão que ocorreu 

no dia 13 de novembro de 2014 no miniauditório do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do 

Espírito Santo (PPGE/CE/UFES) 
(Anexo 64 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Roda%20de%20conversa.pdf 
Relatório final de Iniciação Científica, produzido por  Ana Gisele Ferreira. 

(Anexo 65 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relat%C3%B3rio%20OBEDUC%20IC%202014_0.pdf 
Relatório final de Iniciação Científica, produzido por  Cathya Miguel Dias da Silva 

(Anexo 66 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relatorio%20OBEDUC%20IC%202014.pdf 
Relatório “Sobre prática do ensino de história no PROEJA do Ifes”, produzido por Reginaldo Flexa Nunes. 

(Anexo 67 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relat%C3%B3rio%20OBEDUC%20Ifes.pdf 
Relatório “A questão de gênero no curso Proeja-Ifes-Vitória”, produzido por Reginaldo Flexa Nunes, em maio de 2014. 

(Anexo 68 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relat%C3%B3rio%20OBEDUC%20Ifes2.pdf 
Relatório “A questão democrática na visão dos educandos Proeja do Instituto Federal do Espírito Santo do Campus Vitória”, produzido por Reginaldo 

Flexa Nunes, em junho de 2014. 
(Anexo 69 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relat%C3%B3rio%20OBEDUC%20Ifes3.pdf 
Relatório da proposta de projeto de extensão universitária de formação continuada para educadores de jovens e adultos no período de julho a 

novembro de 2014, por Andrea de Souza Batista, bolsista de educação básica, conjuntamente com Marcilene Fraga dos Santos, integrante da gestão de 

EJA do município da Serra. 
Anexo 70 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relat%C3%B3rio%20T%C3%A9cnico%20Curso%20de%20Extens%C3%A3o.pdf 
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Relatório da XIV Seminário de avaliação, produzido pelo grupo de discussão da EMEF EJA “Admardo Serafim de Oliveira”, coordenado por Carlos 

Fabian de Carvalho. 
Anexo 71 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/XIV%20Semin%C3%A1rio%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Grupo%20de%20discuss%C3%A3o.pdf 
Relatório do planejamento da formação da EMEF EJA “Admardo Serafim de Oliveira”, em específico sobre a alfabetização, organizado pela gestão da 

escola e coordenado por Carlos Fabian de Carvalho. 
Anexo 72 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/relatorio 

Relatório de Participação no 63º Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos do Espírito Santo, produzido por Carlos Fabian de Carvalho. 

Anexo 73 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Relat%C3%B3rio%20de%20Participa%C3%A7%C3%A3o%20no%2063%C2%AA%20F%C3

%B3rum%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jovens%20e%20Adultos%20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo.pdf 
Relatório do projeto Juventudes e Práticas Pedagógicas, orientado por Carlos Fabian de Carvalho. 

Anexo 74 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Juventudes%20e%20praticas(1).pdf 
Relatório da reunião da equipe de EJA de Cariacica com a subsecretária pedagógica para tratar de assuntos pedagógicos da Secretaria Municipal de 

Cariacica, produzido por Tatiana Silva Machado de Oliveira.  
Anexo 75 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/relatorio 

Formulação do documento para as atividades da Comissão da Resolução da EJA, organizado pela equipe de EJA de Cariacica e coordenado por 

Tatiana Silva Machado de Oliveira.  
Anexo 76 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Relatorio%20de%20Reuniao%20Cariacica%2010%2012%202014(2).pdf 
Texto de conferência realizada por Edna Castro de Oliveira no dia 11 de novembro de 2014, durante o 1º Fórum em EJA do Instituto Federal de 

Alagoas, no Campus Satuba, intitulado “O PROEJA como uma política pública”. 
Anexo 77 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Conferencia%20-%20Politica%20p%C3%BAblica%20para%20EJA%20no%20Ifal%20(1).pdf  

Quantidade total 38 

 

3.Tipo do produto: Folders, cartazes e certificados                                         Indicador atividade: 7 e 8 

 
Folder do Seminário Pessoas com Deficiência: vidas e políticas na cidade de Vitoria, produzido pela equipe gestora da EMEFEJA Admardo Serafim 

de Oliveira, coordenado por Carlos Fabian de Oliveira  de Oliveira 
(Anexo 78 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/FOLDER%20SEMIN%C3%81RIO%20PESSOAS%20COM%20DEFICIENCIA%20EMEF%20EJA%

20ASO_0%20(1).pdf 
Folder do Seminário Relações Etnicorraciais: culturas e religiões de matrizes africanas, produzido pela equipe gestora da EMEFEJA Admardo Serafim 
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de Oliveira, coordenado por Carlos Fabian de Oliveira  de Oliveira 

(Anexo 79 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/FOLDER%20SEMIN%C3%81RIO%20RELA%C3%87%C3%95ES%20ETNICORRACIAIS%20EME

F%20EJA%20ASO_0%20(1).pdf 
Folder do II Seminário de Pesquisa do Obeduc, produzido por Karla Ribeiro de Assis Cezarino e Edna Castro de Oliveira 

(Anexo 80 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/FOLDER%20II%20SEMIN%C3%81RIO%20OBEDUC.pdf 
Cartaz do evento Combate a Homofobia: conceitos e políticas da cidade de Vitória, produzido pela equipe gestora da EMEFEJA Admardo Serafim de 

Oliveira, coordenado por Carlos Fabian de Oliveira   
(Anexo 81 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files 

Certificado do II Seminário de Pesquisa do Obeduc, produzido por Elizangela Ribeiro Fraga e  Flavya Herzog Adamkosky.     

(Anexo 82 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/certificado 

Quantidade total 5 

 

4. Tipo do produto: Planos de aulas  Indicador atividade: 7 

 
Sequencias didáticas, Planos de aulas e materiais didáticos produzidos coletivamente pelos alunos PIBID em parceria com professores, gestores da 

escola e professora supervisora, coordenadora de área e colaboradora do PIBID. 
(Anexo 83 em mídia digital e ou hiperlink)  
https://www.dropbox.com/s/ucjz8hdldyp5o9f/Confec%C3%A7%C3%A3o%20de%20material%20did%C3%A1tico.pdf?dl=0 
Plano de aula de dupla de educadores de História e Geografia do Segundo Segmento de EJA da EMEF EJA “Prof. Admardo Serafim de Oliveira sobre 

o tema Cidade Educadora, elaborado pela dupla de educadores Adriano Batista e   Henrique José Alves Rodrigues. 
(Anexo 84 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/plano 

Texto didático sobre a conquista portuguesa da ilha de Vitória elaborado pela dupla de educadores Adriano Batista e Henrique José Alves Rodrigues da 

EMEF EJA “Prof. Admardo Serafim de Oliveira”. 
(Anexo 85 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Material%20Pedag%C3%B3gico%20-%20Cidade%20de%20Vit%C3%B3ria.pdf 
Texto didático sobre a história do bairro Forte São João, comunidade tradicional da Cidade de Vitória/ES, elaborado pela dupla de educadores Adriano 

Batista e Henrique José Alves Rodrigues da EMEF EJA “Prof. Admardo Serafim de Oliveira”. 
(Anexo 86 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Material%20Pedag%C3%B3gico%20-

%20Hist%C3%B3ria%20Forte%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o.pdf 
Instrumento de avaliação da aprendizagem de educandos elaborado pela dupla de educadores Adriano Batista e Henrique José Alves Rodrigues da 

EMEF EJA “Prof. Admardo Serafim de Oliveira” . 
(Anexo 87 em mídia digital e ou hiperlink):  
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file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20conte%C3%BAdo%20tem%C3%A1tico.pdf 

Material didático-pedagógico sobre o conteúdo temático Classes Sociais e Capitalismo elaborado pela dupla de educadores Adriano Batista e Henrique 

José Alves Rodrigues da EMEF EJA “Prof. Admardo Serafim de Oliveira”. 
(Anexo 88 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Material%20Pedag%C3%B3gico%20-%20Capitalismo.pdf 
Formulação do Projeto Político-Pedagógico do curso técnico em Guia de Turismo integrado ao ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos no Ifes campus Vitória, produzido por Edna Graça Scopel e Maria José de Resende Ferreira, durante o ano de 2014. 
(Anexo 89 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/PPC%20Proeja%20Turismo%20versao%20final.pdf 
Participação indireta na formulação do Projeto pedagógico do curso de Qualificação Profissional em Cadista para a construção civil integrado ao 

ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ifes campus Vitória, pelas doutorandas Edna Graça Scopel e Maria José de 

Resende Ferreira. 
(Anexo 90 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/PPC 

Planejamento do subprojeto Letras Inglês da EMEF EJA “Prof Admardo Serafim de Oliveira”, produzido coletivamente pelo Programa Institucional 

de Bolsa de iniciação científica – PIBID/CAPES, coordenado por Carlos Fabian de Carvalho e Karla Ribeiro de Assis  Cezarino, para trabalhar o 

conteúdo: análise da conta de energia, envolvendo as disciplinas de Inglês e Artes. 
(Anexo 91 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Subprojeto%20PIBID%20Letras-Ingl%C3%AAs.pdf 
Planejamento do subprojeto Letras Inglês da EMEF EJA “Prof Admardo Serafim de Oliveira”, produzido coletivamente pelo Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação Científica – PIBID/CAPES, coordenado por Carlos Fabian de Carvalho e Karla Ribeiro de Assis Cezarino, para trabalhar o 

conteúdo: Respeito ao meio ambiente, envolvendo as disciplinas de Inglês e Matemática. 
(Anexo 92 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Subprojeto%20PIBID%20Letras%20-%20Ingl%C3%AAs.pdf 
Planejamento do subprojeto Letras Inglês da EMEF EJA “Prof Admardo Serafim de Oliveira”, produzido coletivamente pelo Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação Científica – PIBID/CAPES, coordenado por Carlos Fabian de Carvalho e Karla Ribeiro de Assis Cezarino, para trabalhar o 

conteúdo: respeito,envolvendo as disciplinas de Inglês e Artes. 
(Anexo 93 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Subprojeto%20PIBID%20-%20Respeito%20ao%20Meio%20Ambiente.pdf 
Planejamento do Projeto da EMEF EJA “Prof Admardo Serafim de Oliveira”, organizado pela gestão da escola e coordenado por Carlos Fabian de 

Carvalho, com a temática: O mundo é uma escola. 
(Anexo 94 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Projeto%20O%20mundo%20%C3%A9%20uma%20escola.pdf 
Planejamento do Projeto da EMEF EJA “Prof Admardo Serafim de Oliveira”, organizado pela gestão da escola e coordenado por Carlos Fabian de 

Carvalho, com a temática: Lá Vem o Trem. 
(Anexo 95 em mídia digital e ou hiperlink): 
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Projeto%20%E2%80%9CL%C3%81%20VAI%20O%20TREM%20COM%20O%20MENINO%E2%8
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0%9D.pdf 

Planejamento da gestão da EMEF EJA “Prof Admardo Serafim de Oliveira”, organizado pela gestão da escola e coordenado por Carlos Fabian de 

Carvalho, com a temática: Lá Vem o Trem. 
(Anexo 96 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/C%C3%B3pia%20de%20Planejamento%20da%20Gest%C3%A3o.pdf 
Planejamento do Projeto da EMEF EJA “Prof Admardo Serafim de Oliveira”, organizado pela gestão da escola e coordenado por Carlos Fabian de 

Carvalho, com a temática: Saida Fonte Grande. 
(Anexo 97 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Aula%20de%20campo%20no%20Parque%20Fonte%20Grande.pdf 

Quantidade total 15 

 

5. Tipo do produto:Formação continuada dos profissionais da educaçãoIndicador atividade: 7 

 
Projeto de extensão “Formação de educadores de assentamentos do movimento rural sem terra” para formação de educadores do MST”, elaborado por 

Edna Castro de Oliveira, Gabriella Rezende Martinelli, Tatiana Santana Vieira, Maria Geovana Melim Ferreira e Eliesér Toretta Zen 
(Anexo 98 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Educadores%20MST.pdf 
Apresentação sobre o Caderno I - Organização do Trabalho Pedagógico da II Etapa da Formação de Professores do Ensino Médio, elaborado por 

Tatiana de Santana Vieira. 
(Anexo 99 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Professores%20Ensino%20M%C3%A9dio%20Inovador%20(1).pdf 
Parecer sobre o Caderno I - Organização do Trabalho Pedagógico da II Etapa da Formação de Professores do Ensino Médio, elaborado por Tatiana de 

Santana Vieira. 
(Anexo 100 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Desktop/anexos%20obeduc%20UFES/anexo%2099.pdf 
Participação na formulação e execução da proposta de projeto de extensão universitária de formação continuada para educadores de jovens e adultos 

no período de julho a novembro de 2014, por Andrea de Souza Batista, bolsista de educação básica, conjuntamente com Marcilene Fraga dos Santos, 

integrante da gestão de EJA do município da Serra e a doutoranda Elizangela Ribeiro Fraga na formulação e formação. 
Anexo 101 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Professores%20-%20Serra(2)%20(1).pdf 
Coordenação do projeto de extensão de formação continuada para educadores de jovens e adultos no município da Serra, pela Profª Drª Edna Castro 

de Oliveira. 
Anexo 102 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Professores%20-%20Serra.pdf 
Planejamento da formação dos educadores de educação de jovens e adultos do município da Serra, elaborado por Carlos Fabian de Carvalho. 

Anexo 103 em mídia digital e ou hiperlink):  
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file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Professores%20-%20Serra%20(1).pdf 

Minicurso ministrado no III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário de Educação Inclusiva, por Carlos Fabian de Carvalho com a 

temática  Diferentes Abordagens Curriculares em Interface com a Perspectiva da Educação Inclusiva: Pensando o público-alvo da Educação Especial 

na Educação de Jovens e Adultos 

Anexo 104 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Minicurso%20no%20III%20Semin%C3%A1rio%20Nacional%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%

20especial.pdf 
Apresentação do Caderno I - Organização do Trabalho Pedagógico da II Etapa da Formação de Professores do Ensino Médio. 

(Anexo 105 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/formação 

Parecer sobre o Caderno I - Organização do Trabalho Pedagógico da II Etapa da Formação de Professores do Ensino Médio. 

(Anexo 106 em mídia digital e ou hiperlink): 
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20Professores%20de%20E%20M%20Inovador%20II%20(1).pdf 
 
Quantidade Total                                                                                                  7 

 

6. Tipo do produto:Questionários para obter perfil dos alunos e professores, termos de livre consentimento e organização de dados do 

IBGE, PNAD e INEPIndicador atividade: 4 

 
Questionário para levantamento de perfil dos estudantes da EJA nas Escola de Educação Básica EEE Hildebrando Lucas e EMEF Profª Valéria Maria 

Miranda, produzido pela equipe OBEDUC. 
(Anexo 107 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Questionario%20%20EEEM%20Hildebrando%20Lucas%20.pdf 
Termos de livre consentimento produzido pelo grupo para pesquisa na EEEM Hildebrando Lucas. 

(Anexo 108 em mídia digital e ou hiperlink): 
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Termo%20de%20consentimento%20EEEM%20Hildebrando%20Lucas%20.pdf 
Questionário para levantamento de perfil dos estudantes da EJA na EMEF Profª Valéria Maria Miranda, produzido pela equipe OBEDUC. 

(Anexo 109 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Question%C3%A1rio%20-%20EMF%20Val%C3%A9ria%20Maria%20Miranda.pdf 
Termos de livre consentimento produzido pelo grupo para pesquisa na EMEF Profª Valéria Maria Miranda. 

(Anexo 110 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Desktop/anexos%20obeduc%20UFES/anexo%20110.pdf 
Questionário de Diagnóstico de perfil e da percepção dos alunos em relação ao ensino da língua inglesa 

(Anexo 111 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Question%C3%A1rio%20do%20Ensino%20da%20L%C3%ADngua%20Inglesa%20na%20EJA.pdf 

http://www.forumcapixaba-ei.com.br/seminarios/minicursos/minicursos.php
http://www.forumcapixaba-ei.com.br/seminarios/minicursos/minicursos.php
http://www.forumcapixaba-ei.com.br/seminarios/minicursos/minicursos.php
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Aplicação dos questionários no Instituto Federal do Espírito Santo com alunos do Proeja, egressos da EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira, 

realizado por Poliane Campos Martins. 
(Anexo 112 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/question 

Tabulação de dados, sobre o perfil dos sujeitos do PROEJA realizado por Poliane Campos Martins. 

(Anexo 113 em mídia digital e ou hiperlink): 
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/C%C3%B3pia%20de%20Matr%C3%ADculas%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jovens

%20e%20Adultos%20por%20Estado.pdf 
Aplicação dos questionários no Instituto Federal do Espírito Santo com alunos do Proeja, egressos do Projovem, realizado por Poliane Campos Martins 

(Anexo 114 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/questionario 

Organização dos dados de matrículas da EJA nos municípios do Espírito Santo, produzido por Bruno Henrique Jardim e Adriele Santos Rodrigues 

Siman 
(Anexo 115 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/tabela 

Organização dos dados de escolaridade dos sujeitos com 15 anos ou mais nos municípios do Espírito Santo, produzido por Bruno Henrique Jardim e 

Adriele Santos Rodrigues Siman. 
(Anexo 116 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/dados 

Organização dos dados de matrícula dos alunos da EJA, por estados brasileiros, produzido por Elizangela Ribeiro Fraga e Flavya Herzog Adamkosky 

Botti. 
(Anexo 117 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/matriculas 

Organização dos dados de matrícula dos alunos da EJA, por regiões brasileiras, produzido por Elizangela Ribeiro Fraga e Flavya Herzog Adamkosky 

Botti. 
(Anexo 118 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/matriculas 

Organização dos dados de matrícula dos alunos da EJA na educação especial, por estados e regiões brasileira, produzido por Elizangela Ribeiro Fraga e 

Flavya Herzog Adamkosky Botti. 
(Anexo 119 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/matriculas 

Tabulação e descrição dos dados da pesquisa realizada na EEEM Hildebrando Lucas, produzido por Bruno Henrique Jardim, Adriele Santos Rodrigues 

Siman e Jeniffer Oliveira N. do Couto. 
(Anexo 120 em mídia digital e ou hiperlink): 

Tabulação dos dados da pesquisa realizada na EMEF Profª Valeria Maria Miranda, produzido por Bruno Henrique Jardim, Adriele Santos Rodrigues 

Siman e Jeniffer Oliveira N. do Couto. 
(Anexo 121 em mídia digital e ou hiperlink): 

Tabulação dos dados da pesquisa realizada na EMEF “Profª Valeria Maria Miranda”, produzida por Bruno Henrique Jardim, Adriele Santos Rodrigues 

Siman e Jeniffer Oliveira N. do Couto. 
(Anexo 122 em mídia digital e ou hiperlink): 

Transcrição das entrevistas realizadas com os egressos do Proeja-fic da EMEF Profª Valéria Maria Miranda, produzida por Jeniffer Oliveira N. do 

Couto. 
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(Anexo 123 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 15 

 

 

5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Tipo do produto: Organização de livro, artigos publicados em periódicos, livros e anais de eventos, qualificação de mestrado e 

doutorado e publicação de resumos                   Indicador atividade:  3, 5, 8 

 

2 Publicação de artigo científico na revista Hollos, sob o tema “O projeto integrador e a centralidade do trabalho para a formação humana no 

programa de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos (Proeja) Ifes Campus 

Vitória/ES, produzido por Eliesér Toretta Zen, Edna Castro Oliveira. 

(Anexo 124 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1974/810 
Publicação de artigo científico no livro Transposições:lugares e fronteiras em sexualidade e educação, sob o tema “Considerações entre a educação de 

jovens e adultos e a diversidade sexual”, sob o tema, produzido por Eliane Saiter Zorzal e Henrique José Alves Rodrigues. 
(Anexo 125 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Considera%C3%A7%C3%B5es%20entre%20a%20EJA%20e%20a%20Diversidade%20Sexual.pdf 
Publicação de artigo em anais do IX Encontro Nacional dos pesquisadores da Educação Especial (IX ENPEE) “Educação de Jovens e Adultos no 

Espírito Santo: um retrato inicial do contexto da educação especial”, produzido por Flavya Herzog Adamkosky Botti e Elizangela Ribeiro. 
(Anexo 126 em mídia digital e ou hiperlink): file:///C:/Users/Convidado/Downloads/submission-29048-186212-

field_submission_fulltext_file1%20(1).pdf 
Publicação de artigo em anais “Os Sujeitos da EJA no IFES campus Vitória: uma escuta sensível de suas experiências formação” no IV Congresso 

Ibero-Americano de Política e Administração da Educação / VII Congresso Luso Brasileiro de Política e Administração da Educação, Porto, Portugal, 

produzido por Edna Graça Scopel, Edna Castro de Oliveira e  Maria José de Resende Ferreira. 
(Anexo 127 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Os%20Sujeitos%20da%20EJA%20no%20Ifes%20campus%20Vit%C3%B3ria(1).pdf 
Publicação de artigo em anais “As idas e não vindas dos alunos do PROEJA na ótica feminina”no  V Seminário Internacional de Trabalho, Relações 

de Trabalho, Educação e Identidade – SITRE, produzido por Silvia Nepomuceno Rosa; Edna Graça Scopel e  Maria José de Resende Ferreira. 
(Anexo 128 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.sitre.cefetmg.br/arquivos/gt13.pdf 

Artigo em capitulo de livro “Tempos e espaços na formação de educadores e educadoras de EJA na atualidade: a experiência do ProJovem campo 

saberes da terra capixaba” produzido por Edna Castro de Oliveira, Maria geovana melim Ferreira e Tatiana e Santana Vieira, publicado no livro 

“Entrelaçando olhares por uma educação planetária”  Renato Pontes Costa e Valéria Mendonça Vianna (Orgs.). Editora Caetés, 2014. 
(Anexo 129 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/Tempos%20e%20Espa%C3%A7os%20na%20Forma%C3%A7%C3%A3o.pdf 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1974/810
http://www.sitre.cefetmg.br/arquivos/gt13.pdf
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Artigo no prelo em capítulo de livro. Livro intitulado “Formação de professores, práticas pedagógicas e inclusão escolar: perspectivas luso-

brasileiras”, organizado por Ivone Martins de Oliveira, Denise Meyrelles de Jesus e David Rodrigues a ser publicado pela Edufes. Titulo do artigo 

“Percursos e práticas de educação de jovens e adultos integrada à educação profissional: desafios dessa oferta na perspectiva dos sujeitos” de autoria 

de Edna Castro de Oliveira e Karla Ribeiro de Assis Cezarino. 
(Anexo 130 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/artigoprelo 

Qualificação de mestrado de Eliane Saiter Zorzal 

(Anexo 131 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Qualifica%C3%A7%C3%A3o%20Juventude%20EJA.pdf 
Qualificação de mestrado de Maria Geovana Melim Ferreira 

(Anexo 132 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Qualifica%C3%A7%C3%A3o%20A%20Experi%C3%AAncia%20do%20Projovem%20Campo.

pdf 
Qualificação de doutorado de Iraldirene Ricardo de Oliveira 

(Anexo 133 em mídia digital e ou hiperlink): 
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Qualifica%C3%A7%C3%A3o%20Pedagogia%20da%20Altern%C3%A2ncia%20no%20PROEJ

A.pdf 
Qualificação de doutorado de Eliesér Toretta Zen em 11 de setembro de 2014. 

(Anexo 134 em mídia digital e ou hiperlink):  
http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Qualifica%C3%A7%C3%A3o%20A%20Filosofia%20e%20a%20Forma%C3%A7%C3%A3o%

20Humana%20Integral%20do%20estudante%20do%20Proeja%20no%20Ifes%20Campus%20Vit%C3%B3ria.pdf 
Qualificação de doutorado de Guanair Cunha de Oliveira. em 11 de junho de 2014, sob a orientação da Profa. Dra. Edna Castro de Oliveira. 

(Anexo 135 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Desktop/anexos%20obeduc%20UFES/Qualifica%C3%A7%C3%A3o%20Mem%C3%B3ria%20da%20Insurrei%C3

%A7%C3%A3o%20do%20Queimado.pdf 
Defesa de dissertação de mestrado de Alessandra Martins Constantino Cypriano, em 30 de junho de 2014, sob a orientação da Profa. Dra. Eliza 

Bartolozzi Ferreira. 
(Anexo 136 em mídia digital e ou hiperlink): 

http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20O%20planejamento%20da%20EJA%20no%20Brasil.pdf 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso orientado pela Profª Dª Karla Ribeiro de Assis Cezarino. 

(Anexo 137 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/tcc 

Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso orientado pela Profª Ms Aline de Menezes Bregonci. 

(Anexo 138 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/TCC%20A%20INCLUS%C3%83O%20DE%20ALUNOS%20P%C3%9ABLICO%20ALVO%20DA%

20EDUCA%C3%87%C3%83O%20ESPECIAL%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20DE%20JOVENS%20E%20ADULTOS%20(EJA)%20N

AS%20TURMAS%20DE%20QU%C3%8DMICA%20E%20CIENCIAS.pdf 



______________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2012 

40 

 

Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso orientado pela Profª  Ms Aline de Menezes Bregonci. 

(Anexo 139 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/TCC%20AEE%20E%20O%20ENSINO%20DE%20QU%C3%8DMICA%20E%20CI%C3%8ANCIAS

%20QUAL%20ATENDIMENTO%20TEM%20SIDO%20OFERTADO%20AOS%20ALUNOS%20P%C3%9ABLICO%20ALVO%20DA%20EDUC

A%C3%87%C3%83O%20ESPECIAL.pdf 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso orientado pela Profª Ms Aline de Menezes Bregonci. 

(Anexo 140 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/TCC%20AS%20A%C3%87%C3%95ES%20DE%20ACESSIBILIDADE%20NAS%20ES

COLAS%20DE%20ALEGRE,%20ESP%C3%8DRITO%20SANTO%20NAS%20AULAS%20DE%20CI%C3%8ANCIAS%20E%20QU

%C3%8DMICA.pdf 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso da bolsista de extensão Gabriela Rezende Martinelli, orientado pela Profª Dª Edna Castro de Oliveira. 

(Anexo 141 em mídia digital e ou hiperlink):  
file:///C:/Users/Bruna%20Lorrany/Downloads/TCC%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20PROFISSIONAL%20NA%20ESCOLA%20FAM%C3%8D

LIA%20TURISMO%20PIETROGRANDE%20UMA%20EXPERI%C3%8ANCIA%20DE%20FORMA%C3%87%C3%83O%20EM%20ALTERN%

C3%82NCIA%20NO%20CONTEXTO%20URBANO.pdf 
Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Maria 

Geovana Melim Ferreira, com o tema “Educação popular na práxis do projovem campo – saberes da terra capixaba” 
(Anexo 142 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/Caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Guanair Oliveira da Cunha, com o tema “A insurreição do queimado (1845-1850) serra-es e os movimentos sociais na reconstrução da memória afro-

brasileira: interfaces com a lei nº 10.639/2003” 
(Anexo 143 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Iraldirene Ricardo de Oliveira, com o tema “Até que ponto a educação de jovens e adultos e a educação do campo representam políticas de inclusão 

social?” 
(Anexo 144 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Eliane 

Saiter Zorzal, com o tema “Juventude e EJA: uma compreensão desses sujeitos no município de vitória/ES” 
(Anexo 145 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Bruno 

Henrique Jardim, Elizangela Ribeiro Fraga e Flavya Herzog Adamkosky Botti, com o tema “Matrículas na educação de jovens e adultos e na 

educação especial:um panorama das regiões brasileiras” 
(Anexo 146 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Maria 

José de Resende Ferreira, com o tema “Relações de gênero e educação profissional: a experiência escolar das estudantes da EJA no Ifes” 
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(Anexo 147 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Dalva 

Mendes de França, Iraldirene Ricardo de Oliveira e Maria Geovana Melim Ferreira, com o tema “Tempos e espaços de formação na educação do 

campo” 
(Anexo 148 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Ana 

Ligia Oliveira Teixeira, com o tema “A articulação de tecnologias educacionais à luz da inclusão digital na educação de jovens e adultos” 
(Anexo 149 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Edna 

Graça Scopel, com o tema “Experiência vivida no proeja Ifes campus Vitória como geradora de conhecimento na formação de jovens e adultos 

trabalhadores” 
(Anexo 150 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por, 

Eliesér Toretta Zen, com o tema “A filosofia e a formação humana integral do estudante do proeja no Ifes campus Vitória” 
(Anexo 151 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Edna 

Graça Scopel, Maria José de Resende Ferreira, Ana Ligia Oliveira Teixeira, Reginaldo Flexa Nunes e Poliane Campos Martins, com o tema “As 

práticas pedagógicas desenvolvidas no proeja: experiências docentes para a efetivação da formação integrada” 
(Anexo 152 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Reginaldo Flexa Nunes, com o tema “As estratégias e práticas de aulas de história utilizando o livro didático: análise do Proeja-Ifes Campus 

Vitória/ES” 
(Anexo 153 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Iraldirene Ricardo de Oliveira , com o tema “Pedagogia da alternância no Proeja: percursos e práxis em Campi dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia” 
(Anexo 154 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Amanda Cristina de Barros, Bruno Mozer do Nascimento, Melissa Jufo Rodrigues, com o tema “A heterogeneidade na EJA: pluralidade como 

constituinte do aprendizado” 
(Anexo 155 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Ana 

Gisele Ferreira, Cathya Miguel Dias da Silva, Edna Castro de Oliveira e Henrique José Alves Rodrigues, com o tema “Alfabetização no campo da 

EJA: estratégias e práticas de leitura e escrita” 
(Anexo 156 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 
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Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Guthier Nascimento Flores, com o tema “A relação pedagógica na gestão escolar: um olhar sobre a escola “Admardo Serafim de Oliveira” 
(Anexo 157 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Gabriel Victor Araújo Gomes, Poliana Silva Santos, com o tema “Inglês e interdisciplinaridade: ressignificando o ensino de línguas na escola pública” 
(Anexo 158 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Carlos 

Fabian Carvalho,  Eliane Saiter Zorzal, Guthier Nascimento Flores e Tatiana Silva Machado de Oliveira, com o tema “Trabalho coletivo docente: a 

experiência da escola de EJA “Admardo Serafim de Oliveira”, estratégias docentes frente aos diferentes tempos de aprendizagem dos sujeitos da EJA” 
(Anexo 159 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Poliane Campos Martins, Edna Graça Scopel, com o tema “Trajetórias de alunos egressos do Projovem urbano e da EMEF EJA “Admardo Serafim de 

Oliveira” 
(Anexo 160 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Adriele dos Santos Rodrigues Siman, Bruno Henrique Jardim, Elizangela Ribeiro Fraga e Flavya Herzog Adamkosky Botti, com o tema “A educação 

de jovens e adultos no Espírito Santo: uma análise da oferta entre os anos 2010 e 2013” 
(Anexo 161 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Edna 

Castro de Oliveira, Andrea de Souza Batista, Karla Ribeiro de Assis Cezarino, Marcilene Fraga dos Santos, Tatiana de Santana Vieira, com o tema 

“Centro de Referência e Memória em educação de jovens adultos: experiência, memória e história” 
(Anexo 162 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Marcelo Lima, com o tema  “Metamorfose da rede federal de educação profissional do Brasil: expansão, diversificação, heterogeneidade, flexibilidade 

e mercantilização” 
(Anexo 163 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Alessandra Martins Constantino Cypriano, com o tema  “Planejamento da educação de jovens e adultos no Brasil: a complexidade das novas formas de 

regulação no século XXI” 
(Anexo 164 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por 

Marcelo Lima, com o tema  “Política pública de trabalho no espírito santo: análise das metodologias de qualificação social e profissional dos cursos 

FICs em 2012-2013” 
(Anexo 165 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Maria 
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Izabel Costa da Silva, com o tema  “Pronatec no cotidiano de uma escola federal: alguns feitos e efeitos” 

(Anexo 166 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Miguel 

Vinicius Teixeira da Silva , com o tema  “Uma análise dialética da política do proeja no contexto neoliberal” 
(Anexo 167 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de pesquisa do Observatório e I Seminário PIBID Artes/Inglês – Ufes, produzido por Carlos 

Fabian de Carvalho e Heloisa Ivone da Silva de Carvalho, com o tema  “A experiência da EMEF EJA Professor  “Admardo Serafim de Oliveira” com 

jovens em cumprimento da medida socioeducativa de semi liberdade.” 
(Anexo 168 em mídia digital e ou hiperlink) http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/caderno 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Ana Ligia Oliveira Teixeira, 

com o tema “É mais interessante falar o desconto em porcentagem: fazeres e saberes matemáticos no Programa Nacional Mulheres Mill.” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Eliane Saiter Zorzal, com o 

tema “Juventude e EJA: uma compreensão desses sujeitos em escolas do município de Vitória/ES.” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Edna Graça Scopel e Maria 

José de Resende Ferreira com o tema  “Relações de Gênero e escolarização feminina no Proeja: a persistência dos obstáculos para o êxito escolar.” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Elizangela Ribeiro Fraga e 

Flavya Herzog Adamkosky Botti com o tema  “Políticas públicas para jovens e adultos no Espírito Santo: uma análise do programa “Alfabetização é 

um Direito”.” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Ana Ligia Oliveira Teixeira 

com o tema “A articulação de tecnologias educacionais à luz da 
inclusão digital na educação de jovens e adultos.” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Eliane Saiter Zorzal com o 

tema “Diversidade dos sujeitos na Educação de Jovens e Adultos: algumas reflexões.” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Edna Graça Scopel, Gabriella 

Rezende Martinelli, Maria José de Resende Ferreira e Poliane C. Martins, com o tema “Os sujeitos do Projovem e do Proeja: desvelando suas 

trajetórias educativas na EJA.” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Tatiana Silva Machado de 

Oliveira, com o tema “Os Sujeitos Educandos da Educação de Jovens e Adultos de Cariacica-ES: desafios e perspectivas” 
  

http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
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(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Henrique José Alves 

Rodrigues, com o tema “Desafios da Formação de Educadores na Educação de Jovens e Adultos” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo publicado no caderno de resumo do II Seminário de Educação de Jovens e Adultos da PUC-Rio, produzido por Karla Ribeiro Cezarino, 

Elizangela Ribeiro Fraga, Edna Castro de Oliveira, Tatiana de Santana Vieira e Eliane Saiter Zorzal com o tema “Desafios da educação de jovens 

adultos integrada à educação profissional: a experiência da pesquisa em rede no Obeduc.” 
(Anexo 169 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.seeja.com.br/resumos.pdf 

Resumo expandido apresentado no IV Seminário Observatórios, Metodologias e Impactos: territórios e políticas públicas, produzido por Karla Ribeiro 

Cezarino, Elizangela Ribeiro Fraga, Edna Castro de Oliveira, Tatiana de Santana Vieira e Eliane Saiter Zorzal com o tema “Desafios da educação de 

jovens adultos integrada à educação profissional: a experiência da pesquisa em rede no Obeduc.” 
(Anexo 170 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/desafios 

Publicação de resumo “A trajetória dos alunos egressos da Escola de Ensino Fundamental de EJA do município de Vitória que ingressaram no Proeja 

no Ifes campus Vitória” no  IV SENEPT – Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do CEFET/MG - 2014, produzido por Poliane  

Campos Martins, Edna Graça Scopel, Gabriella Rezende Martinelli e Maria José de Resende Ferreira. 
(Anexo 171 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/resumo 

Publicação de resumo “O fracasso escolar no Proeja no Ifes Campus Vitória” no IV SENEPT – Seminário Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica do CEFET/MG - 2014, produzido por Silvia Nepomuceno Rosa; Edna Graça Scopel; Maria José de Resende Ferreira e  Antonio Henrique 

Pinto. 
(Anexo 172 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/resumo 

Publicação de resumo “O Programa Mulheres Mil no IFEs campus Vitória: A experiência com as Paneleiras de Goiabeiras”no IV SENEPT – 

Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do CEFET/MG - 2014, produzido por Érica Renata Vilela Morais; Edna Graça Scopel e 

Maria José de Resende Ferreira. 
(Anexo 173 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/resumo 

Publicação de resumo “Relações de gênero e escolarização: O percurso formativo do público feminino afro-descendente no Proeja do Ifes campus 

Vitória”no IV SENEPT – Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do CEFET/MG - 2014, produzido por Reginaldo Flexa Nunes, 

Edna Graça Scopel, Maria José de Resende Ferreira e Zilda Teles da Silva Amparo. 
(Anexo 174 em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/es/sites/forumeja.org.br.es/files/resumo 

Publicação de resumo em anais “Relações de gênero e educação profissional: a experiência escolar das estudantes da EJA no IFES” no ENCONTRO 

NACIONAL GT GÊNERO DA ANPUH, UFES/ES, produzido por Edna Graça Scopel e Maria José de Resende Ferreira. 
(Anexo 175 em mídia digital e ou hiperlink): http://legpv.ufes.br/sites/legpv.ufes.br/files/anais 

Quantidade total 62 

 

5/UnB. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA PELA INSTITUIÇÃO NÚCLEO 2 

 

http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
http://www.seeja.com.br/resumos.pdf
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5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  
 

1. Tipo do produto: banners pedagógicos produzidos           Indicador atividade: ___2 e 3__ 

 
Descrição do produto gerado:“APRESENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PEQUENO GRUPOS 

NOVEMBRO 2014” UMA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DA ARTE DIGITAL NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. Atividades desenvolvidas na pesquisa, a fim de divulgar em 

eventos (formação de pesquisadores docentes do ensino básico e novos pesquisadores).  Faz uma apresentação 

de forma introdutória a transiarte, utilizada no momento de apresentação e formação dos professores do CEM 

09 de Ceilândia. Novembro 2014. Organizado pela doutoranda Dorisdei V. Rodrigues. 
(Anexos 1 - em mídia digital e ou hiperlink):  
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/bannertrasiarte.pdf 

Quantidade total 1 

 
2. Tipo do produto: Folders                            Indicador atividade: _2 e 3 
 

Elaboração com o tema: INTRODUÇÃO A TRANSIARTE UMA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO 

COLETIVA DA ARTE DIGITAL” . Para apresentação no evento de formação de pesquisadores e professores 

no CEM 09 de Ceilândia, elaborado pela doutoranda Dorisdei V. Rodrigues. 
(Anexo 2 em mídia digital e ou hiperlink) 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/folderTransiarte.pdf 

 1 

 
3. Tipo do produto: Planos de aulas/regências compartilhadas            Indicador atividade:_2  e 3_ 
 

Apresentação de 1  Plano de aula – com tema : pesquisa visual do espaço onde se encontra o CEM 09 de Ceilândia, 

proposta de aula interdisciplinar de geografia e historia. Para apresentação no evento de formação de pesquisadores e 

professores no CEM 09 de Ceilândia, elaborado pela doutoranda Dorisdei V. Rodrigues. 
(Anexo 3 em mídia digital e ou hiperlink) 
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/CEM%2009deCeiGeografiaemimagens.pdf 

Quantidade total 1 

 

 

4. Tipo do produto: vídeo/animação         Indicador atividade: 1, 2 e 3 

 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/bannertrasiarte.pdf
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/folderTransiarte.pdf
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Vídeo / animação - Produção estética de arte digital “A cada escolha uma consequência ” realizado na oficina 

transiarte na disciplina de geografia com alunos do 1 ano do 1 º segmento da EJA. Produzido por Simone 

Cortes, Jéssica Nayara , Buno Formiga,  Luciana Araujo, Leonardo Santos, Clecio Ferreira, Jéssica Thais, 

Brenda Lopes, Arivan F de Azevedo, Jeovan Moreira, Cely Moura, Valdenice da  C. Santos , Renata Silva, 

Any Karoline, Michelangelo Herbeval 
(Anexo 4 a youtube- em mídia digital e ou hiperlink):  
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos?&ygstart=8 
Vídeo / animação – apresentado na formação de professores e no evento CIANTEC  
o vídeo vem sendo utilizado nos momentos de formação de professores. Produzido pela doutoranda Dorisdei 

V. Rodrigues . 
(Anexo 4b youtube- em mídia digital e ou hiperlink):  
https://www.youtube.com/watch?v=ZsCSyEoobl0 

Quantidade total 2 

 

1. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

1)Tipo do produto: publicação em  anais de eventos, revista  Indicador atividade: _1_ 

 
Trabalho apresentado e publicado em anais do  II Seminário Internacional Diálogo com Paulo Freire, 2014, Natal, 

evento acadêmico-científico e de formação de professores da Educação Básica já tradicional no estado de Natal. 

RODRIGUES, Dorisdei. V.  PROEJA TRANSIARTE: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DA SITUAÇÃO 

PROBLEMA DESAFIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. In: anais do  II Seminário Internacional 

Diálogo com Paulo Freire, 2014 
Anexo 5 - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/DIALOLOGO_COM_PAULO_FREIRE1.pdf 
Apresentado e publicado em anais do Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, 2014, Brasília, evento 

acadêmico-científico de pesquisadores, cientistas e professores  na área de arte e tecnologia. RODRIGUES, 

Dorisdei. V.  A ARTE DIGITAL COMO POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DA CULTURA DIGITAL NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. In: 13 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia (#13.ART): arte, 

política e singularidade, 2014, Brasília.   
Anexo 6 - em mídia digital e ou hiperlink):  
http://medialab.ufg.br/art/wp-content/uploads/2014/09/art13_DorisRodrigues.pdf 
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras) 
Apresentado e publicado em anais do Congresso Internacional em Artes, Novas Tecnologias e Comunicação,2014, 

congresso inter e transdisciplinar com foco em arte, novas tecnologias e comunicação. RODRIGUES, Dorisdei. V. . 

A ARTE DE TRANSIÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DIFERENTES FORMAS DE SE 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos?&ygstart=8
https://www.youtube.com/watch?v=ZsCSyEoobl0
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/DIALOLOGO_COM_PAULO_FREIRE1.pdf
http://medialab.ufg.br/art/wp-content/uploads/2014/09/art13_DorisRodrigues.pdf
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COMUNICAR PELA ARTE DIGITAL. In: CIANTEC'14 A NATUREZA CONTEMPORÂNEA DA ARTE, 

2014, CAMPO GRANDE. CIANTEC'14 A NATUREZA CONTEMPORÂNEA DA ARTE, 2014. v. 1. p. 106-120.  
Anexo 7- em mídia digital e ou hiperlink):  
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/ARTEDETRANSicaoCIANTEC.pdf 
d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras) 
Apresentado e publicado em anais do Congresso Internacional em Artes, Novas Tecnologias e Comunicação,2014, 

congresso inter e transdisciplinar com foco em arte, novas tecnologias e comunicação. RODRIGUES, Dorisdei. . V. 

. A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO LINGUAGEM NA 

ARTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. In: CIANTEC'14 A NATUREZA CONTEMPORÂNEA DA 

ARTE, 2014, CAMPO GRANDE. CIANTEC'14 A NATUREZA CONTEMPORÂNEA DA ARTE, 2014. v. 1. p. 

119-128.  
Anexo 8 - em mídia digital e ou hiperlink 
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/artetecnologiaCIANTEC.pdf 
Apresentado e publicado em anais do 66ª Reunião Anual da SBPC, 2014, Rio Branco, 2014, Acre, evento 

acadêmico-científico e de formação de professores da Educação Básica. RODRIGUES, Dorisdei. V.  A 

EXPERIÊNCIA ESTÉTICA COLABORATIVA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DO PROEJA-

TRANSIARTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. In: 66ª Reunião Anual da 

SBPC, 2014, Rio Branco -Acre. Resumos de Comunicações Livres - ISSN: 2176-1221, 2014. 
Anexo 9 - em mídia digital e ou hiperlink): http://www.sbpcnet.org.br/livro/66ra/resumos/resumos/6036.htm 

Apresentado e publicado em anais do 66ª Reunião Anual da SBPC, 2014, Rio Branco, 2014, Acre, evento 

acadêmico-científico e de formação de professores da Educação Básica. RODRIGUES, Dorisdei. D. V. ; RIBAS, 

Cleomar. A. . O WWW.PROEJATRANSIARTE.IFG.EDU.BR UM ESPAÇO DE SOCIABILIDADE E DE 

INFORMAÇÃO DE DIFERENTES ESTÉTICAS TECNOLÓGICAS DA ARTE DIGITAL. In: 66ª Reunião Anual 

da SBPC, 2014, Rio Branco -Acre. Resumos de Comunicações Livres, 2014. 
(Anexo 10 - em mídia digital e ou hiperlink):  http://www.sbpcnet.org.br/livro/66ra/resumos/resumos/6037.htm 

Apresentado e publicado em anais do 66ª Reunião Anual da SBPC, 2014, Rio Branco, 2014, Acre, evento 

acadêmico-científico e de formação de professores da Educação Básica. SILVA, Michelangelo. H. B. ; 

RODRIGUES, Dorisdei. V. . A ARTE DIGITAL E O CURRÍCULO DE GEOGRAFIA: UMA CONSTRUÇÃO DE 

POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. In: 66ª Reunião Anual da SBPC, 2014, RIO BRANCO. Resumos de 

Comunicações Livres - ISSN: 2176-1221, 2014. 
(Anexo 11 - em mídia digital e ou hiperlink): http://www.sbpcnet.org.br/livro/66ra/resumos/resumos/6492.htm 

Apresentado e publicado em anais do. III FÓRUM DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO IFB, Campus Brasília 

2014. , evento acadêmico-científico e de formação de professores dos Institutos Federais. RODRIGUES, Dorisdei. 

V. . A DISCIPLINA DE ARTES VISUAIS INTEGRANDO CONHECIMENTO DAS HABILIDADES DO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - PROEJA /EAD DA ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA.. In: III FÓRUM 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/ARTEDETRANSicaoCIANTEC.pdf
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/artetecnologiaCIANTEC.pdf
http://www.sbpcnet.org.br/livro/66ra/resumos/resumos/6036.htm
http://www.sbpcnet.org.br/livro/66ra/resumos/resumos/6037.htm
http://www.sbpcnet.org.br/livro/66ra/resumos/resumos/6492.htm
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DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO IFB, 2014, Brasilía. 

(Anexo 12 - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://ocs.ifb.edu.br/index.php/iiiforumead/iiiforumead/paper/view/248 
Apresentado e publicado em anais do In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre escola, 

formação de professores e sociedade, 2014, Fortaleza -Cerá . O evento  debate a didática e as práticas docentes, na 

perspectiva de uma relação comprometida com a produção do conhecimento, no intuito de intervir na melhoria da 

educação . RODRIGUES, Dorisdei. V. ; TELES, Lucio. F. ; Lima , Maria .S.; RIBAS, Cleomar. A. ; COSTA, 

Germano. A. C. ; CORTES, Simone. A.  OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO DA 

CULTURA DIDÁTICA DIGITAL NA ESCOLA: CURRÍCULO E PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de 

Ensino nas relações entre escola, formação de professores e sociedade, 2014, Fortaleza -Cerá. Cadernos de Resumos 

-Painel. UECE, 2014. v. 1. p. 10-528.  
(Anexo 13 - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/painel02endip.pdf 
Apresentado oral no  In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre escola, formação de 

professores e sociedade, 2014, Fortaleza –Cerá. O evento  debate a didática e as práticas docentes, na perspectiva de 

uma relação comprometida com a produção do conhecimento, no intuito de intervir na melhoria da educação.  

RODRIGUES, Dorisdei. V.EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS TECNOLÓGICAS NA PRÁTICA DE ENSINO DE 

JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. In: XVII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino, 2014, Fortaleza - CE. CE. Caderno de Resumos. Fortaleza - CE: UECE, 2014. v. 1. p. 10-527. 
(Anexo 14  - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/painel02endip.pdf 
Apresentado oral no  In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre escola, formação de 

professores e sociedade, 2014, Fortaleza –Cerá. O evento  debate a didática e as práticas docentes, na perspectiva de 

uma relação comprometida com a produção do conhecimento, no intuito de intervir na melhoria da educação. 

TELES, Lucio. F. ; Lima , Maria .S. NOVOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM: O DESIGN PARTICIPATIVO 

DO SITE PROJETO PROEJA-TRANSIARTE. In: XVII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino, 2014, Fortaleza - CE. CE. Caderno de Resumos. Fortaleza - CE: UECE, 2014. v. 1. p. 10-527. 
Anexo 15  - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/painel02endip.pdf 
Apresentado oral no  In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre escola, formação de 

professores e sociedade, 2014, Fortaleza –Cerá. O evento  debate a didática e as práticas docentes, na perspectiva de 

uma relação comprometida com a produção do conhecimento, no intuito de intervir na melhoria da educação. 

RIBAS, Cleomar. A. ; COSTA, Germano. A. C. ; CORTES, Simone. CONTRIBUIÇÕES PARA PENSAR 

OUTRAS FORMAS DE ABORDAGEM DO CURRÍCULO NA CIBERCULTURA. In: XVII ENDIPE - Encontro 

Nacional de Didática e Prática de Ensino, 2014, Fortaleza - CE. CE. Caderno de Resumos. Fortaleza - CE: UECE, 

2014. v. 1. p. 10-527. 

http://ocs.ifb.edu.br/index.php/iiiforumead/iiiforumead/paper/view/248
http://lattes.cnpq.br/5691027584146161
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/painel02endip.pdf
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/painel02endip.pdf
http://lattes.cnpq.br/5691027584146161
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/painel02endip.pdf
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Anexo 16 - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/painel02endip.pdf 
Apresentado e publicado em anais do In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre escola, 

formação de professores e sociedade, 2014, Fortaleza –Cerá. O evento  debate a didática e as práticas docentes, na 

perspectiva de uma relação comprometida com a produção do conhecimento, no intuito de intervir na melhoria da 

educação . TELES, Lucio. F. ; RODRIGUES, Dorisdei. V. ; CORTES, Simone. A. ; COSTA, Germano. A. C. ; 

REIS, Tania C. . O CURRÍCULO NA COTIDIANIDADE EDUCATIVA: POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO DA 

DIDÁTICA DIGITAL NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO DISTRITO FEDERAL. 

In: XVII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 2014, Fortaleza - CE. Caderno de Resumos. 

Fortaleza - CE: UECE, 2014. v. 1. p. 10-527. CE. Caderno de Resumos. Fortaleza - CE: UECE, 2014. v. 1. p. 10-

527. 
(Anexo 17 - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/Painel%201ENDIPE2014.pdf 
Apresentado oral no In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre escola, formação de 

professores e sociedade, 2014, Fortaleza –Cerá. O evento debate a didática e as práticas docentes, na perspectiva de 

uma relação comprometida com a produção do conhecimento, no intuito de intervir na melhoria da educação. 

CORTES, Simone. ; RODRIGUES, Dorisdei. V. DO CURRÍCULO AO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS: UMA EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL.. In: XVII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 2014, Fortaleza - 

CE. CE. Caderno de Resumos. Fortaleza - CE: UECE, 2014. v. 1. p. 10-527. 
(Anexo 18  - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/Painel%201ENDIPE2014.pdf 
Apresentado oral no  In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre escola, formação de 

professores e sociedade, 2014, Fortaleza –Cerá. O evento  debate a didática e as práticas docentes, na perspectiva de 

uma relação comprometida com a produção do conhecimento, no intuito de intervir na melhoria da educação; 

TELES, Lucio. F. ;COSTA, Germano. A. C. ; A TRANSIARTE NA RELAÇÃO COM O COTIDIANO E AS 

PRÁTICAS DOS ESTUDANTES NO CURRÍCULO DA BIOLOGIA . In: XVII ENDIPE - Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Ensino, 2014, Fortaleza - CE. CE. Caderno de Resumos. Fortaleza - CE: UECE, 2014. v. 1. p. 

10-527. 
(Anexo 19 - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/Painel%201ENDIPE2014.pdf 
Apresentado oral no  In: XVII ENDIPE- A Didática e a Prática de Ensino nas relações entre escola, formação de 

professores e sociedade, 2014, Fortaleza –Cerá. O evento debate a didática e as práticas docentes, na perspectiva de 

uma relação comprometida com a produção do conhecimento, no intuito de intervir na melhoria da educação. Reis, 

Tania:  PROEJA TRANSIARTE: EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA CRÍTICA A PARTIR DA 

RECONFIGURAÇÃO DO COTIDIANO ESCOLAR NA EJA . In: XVII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática 

e Prática de Ensino, 2014, Fortaleza - CE. CE. Caderno de Resumos. Fortaleza - CE: UECE, 2014. v. 1. p. 10-527. 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/painel02endip.pdf
http://lattes.cnpq.br/5691027584146161
http://lattes.cnpq.br/5691027584146161
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(Anexo 20 - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/Painel%201ENDIPE2014.pdf 
Apresentado e publicado em anais do Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste Reunião 

Científica Regional da Anped, 2014. RODRIGUES, D. V. . POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO DA CULTURA 

DIDÁTICA DIGITAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. In: XII Encontro de Pesquisa em Educação 

da Região Centro-Oeste Reunião Científica Regional da Anped, 2014, Pontifícia Universidade Católi. XII Encontro 

de Pesquisa em Educação/Centro Oeste. Goiás: Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Goiás, 2014. v. 

1. Apresentação ANPED - 
(Anexo 21  - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/APRESENTADOAnped.pdf 
Apresentado e publicado em anais do Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste Reunião 

Científica Regional da Anped, 2014. TEIXEIRA , JONATAS,;RODRIGUES, D. V.;LIMA, 

MICHELÂNGELO:ARTE DIGITAL E GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIA DE UMA PRÁXIS COLABORATIVA 

DE PERMANÊNCIA DOS EDUCANDOS JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES NA SALA DE AULA. 

In: XII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste Reunião Científica Regional da Anped, 2014, 

Pontifícia Universidade Católi. XII Encontro de Pesquisa em Educação/Centro Oeste. Goiás: Programa de Pós-

Graduação em Educação da PUC Goiás, 2014. v. 1. Apresentação ANPED -  
(Anexo  22 - em mídia digital e ou hiperlink): 
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/anpedbanner.pdf 
Apresentado e publicado em anais do Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste Reunião 

Científica Regional da Anped, 2014. Côrtes, Simone .A; Santos ,Jéssica .N :A LINGUAGEM TRANSIARTE 

COMO FACILITADORA DA EMANCIPAÇÃO DOS SUJEITOS NA EJA. In: XII Encontro de Pesquisa em 

Educação da Região Centro-Oeste Reunião Científica Regional da Anped, 2014, Pontifícia Universidade Católi. 

XII Encontro de Pesquisa em Educação/Centro Oeste. Goiás: Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC 

Goiás, 2014. v. 1. Apresentação ANPED 
(Anexo 23  - em mídia digital e ou hiperlink):  
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/anpedbanner.pdf 

Apresentado e publicado em anais do 34o Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia (ENEPe) na forma de 

Pôster, 2014.; TEIXEIRA , JONATAS Santos ,Jéssica .N : O PROEJA TRANSIARTE: UMA EXPERIÊNCIA DE 

INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA O  
MUNDO DO TRABALHO. In: 34o Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia (ENEPe) na forma de Pôster, 

realizado no período de 23 a 30 de agosto de 2014 na Universidade Federal de Pernambuco – campus Recife. 
(Anexo 24 - em mídia digital e ou hiperlink): 
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/ENEPRESUMO.pdf 
Apresentado e publicado Proceedings of the 9th International conference on computer science and education. 

Vancouver: ICCSE TELES, L. . Re-engineering adult education through students production of cyberart to support 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/APRESENTADOAnped.pdf
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/anpedbanner.pdf
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/anpedbanner.pdf
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/images/Imagens/Textos/artigos/ENEPRESUMO.pdf
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curriculum learning. In: 9th International conference on Computer Science & Education (ICCSE 2014), 2014, 

Vancouver. Proceedings of the 9th International conference on computer science and education. Vancouver: 

ICCSE, 2014. v. 1 . DOI:10.1109/ICCSE.2014.6926463 
Anexo 25 - em mídia digital e ou hiperlink): 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6926463 
Publicado em REVISTA. TELES, L. . PRODUÇÃO ARTÍSTICA DIGITAL COLABORATIVA E 

APRENDIZAGEM CURRICULAR NO PROJETO PROEJA-TRANSIARTE. Holos (Natal. Online), v. 2, p. 23-

44, 2014. 
(Anexo 26  - em mídia digital e ou hiperlink): 
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1972 

Quantidade total 22 

 

5.3) PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 
 

1) Tipo do produto: Disponibilização online dos materiais no Site PROEJA Transiarte  

Indicador atividade: __4__ 

 

Em parceria com o Instituto Federal de Goiás lugar onde encontra-se o servidor do site. Foi criado 

um espaço destinado para atividades desenvolvidas na pesquisa, conta com uma rede social e 

ferramentas que estão em testes, assim como próprio site está desenvolvendo recursos para oferecer  

maior  interatividade com os sujeitos da pesquisa. O espaço tem sido destinado a experiência do 

Proeja transiarte, aos educadores e educandos. Este espaço oferece relatos de experiências, planos de 

aulas, projetos, fotos, textos, slides, vídeos etc. 

(Anexo 27 em mídia digital e ou hiperlink) http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php 

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 
O segundo semestre de 2014 foi particularmente difícil para as esquipes de pesquisa vinculadas à 

UFG. A aproximação necessária do campo de pesquisa pelas mestrandas, para elaborarem os textos 

de qualificação e a elaboração do texto de qualificação da doutoranda para possibilitar seu doutorado 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6926463
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1972
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php
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sanduíche, impediu que estas dedicassem mais tempo aos estudos coletivos e ao trabalho junto aos 

professores da educação básica. Os professores da educação básica envolvidos na pesquisa 

retomaram, no segundo semestre de 2014, as atividades de sistematização de experiência das suas 

escolas. Percebeu-se neste momento, mais especificamente de escrita dos pesquisadores, os limites 

que estes enfrentam em relação a clareza entre a teoria e a empiria, pois não é fácil trazer as reflexões 

que advém da pesquisa para a produção escrita. Os alunos da graduação acompanharam de maneira 

satisfatória o desenvolvimento das pesquisas da rede, o que contribuiu de forma significativa para a 

elaboração dos trabalhos de conclusão de curso deles. Os professores da educação básica enfrentam 

as dificuldades advindas da descontinuidade das ofertas de Proeja FIC e Proeja Técnico, o que acaba 

interferindo nas pesquisas que tem um vínculo mais específico com a implantação do currículo 

integrado nas experiências de EJA e educação profissional. No que concerne a formação de 

professores duas iniciativas, em especial, foram importantes neste semestre na UFG: foi encaminhada 

a solicitação de inclusão da disciplina de EJA como obrigatória no currículo do Curso de Pedagogia e 

foi aprovado, junto à Capes um projeto de Minter com o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Mato Grosso, onde poderão surgir novos projetos de pesquisa em EJA integrada a 

Educação Profissional. 

As licenciaturas envolvidas na pesquisa dentro da UFG, IFG e IF Goiano tem tido a oportunidade de 

avançar nas discussões sobre EJA e EP, sobretudo mantendo a estratégia do Seminário Diálogos 

Proeja, onde é possível também a troca de experiências com alunos e professores da Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia.  

 

Núcleo 1 - UFES 
Durante o ano de 2014, as ações da pesquisa no Núcleo I foram intensificadas de modo a envolver de 

forma efetiva a formação de professores pelo veio de Curso de Extensão Universitária  ofertado pelo 

NEJA com carga horária de  120 horas por demanda da Secretaria de Educação do município de Serra 

em parceria com os municípios de Vitoria, Cariacica e a rede estadual. Participaram desta formação 

42 professores das referidas redes municipais e técnicos das superintendências  regionais  do Estado. 

Atuaram durante o curso estudantes de pós-graduação, professores de educação básica,  bolsistas e 

não bolsistas. Outra ação demandada pela pesquisa foi a atuação com a formação de educadores do 

Movimento Sem Terra, durante o período de Outubro a Novembro de 2014 envolvendo 214 

professores com uma carga horária de formação de 80h. 

Quanto ao envolvimento de licenciaturas, em 2014 foi possível efetivar a atuação de novos estudantes 

da Licenciatura Letras Inglês pela parceria com o PIBID Letras-Inglês coordenado pela Profa. Dra. 

Karla Ribeiro de Assis Cezarino, voltado para a EJA no Ensino Fundamental e manter a participação 
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de estudantes das licenciaturas Pedagogia, Geografia Letras Português e Ciências Sociais. 

Consideramos o impacto positivo no andamento das ações da pesquisa a inserção de um estudante do 

Curso de Estatística que tem nos apoiado substancialmente no levantamento e confronto de dados, 

bem como na formação e intercambio com outros estudantes de IC no âmbito conceitual e prático no 

trato com os dados estatísticos. 

 

Núcleo 2 – UnB 
Durante o ano de 2014, as ações da pesquisa no Núcleo II foram intensificadas de modo a envolver de 

forma efetiva a formação de professores e pesquisadores. Foram desenvolvidas três 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.  

Os alunos do curso de pedagogia participam como bolsistas e também com apresentações do 

andamento da pesquisa a convite de professores do curso de licenciatura em Pedagogia.  

Consideramos o impacto positivo no andamento das ações da pesquisa e também na formação e 

intercambio com outros estudantes de outras licenciaturas. 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES 

 

Instituição Líder 
A UFG passou a contar com uma bolsista do curso de Economia, orientada pelo Professor Thiago 

Alves e que fez um trabalho importante em oficinas de utilização de microdados e organização de 

tabelas e gráficos da educação básica. Além das bolsistas, continuam fazendo parte da rede outros 

alunos de licenciatura que se interessam pelas temáticas em estudo.  

Conforme já indicado em relatório anterior, no caso do curso de Licenciatura em História do IFG já 

foi alcançada a vitória da discussão da EJA ser em uma disciplina obrigatória, embora esta seja 

permanente ameaçada pelos interesses dos professores das áreas de conteúdo em substituir esta 

disciplina por outras. Não observamos ainda na pesquisa mudanças significativas no curso de 

licenciatura do IF Goiano em relação às temáticas de educação de jovens e adultos integradas a 

educação profissional. 

Núcleo 1 
Em 2014, membros da equipe OBEDUC participaram ativamente no processo de implementação do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo atuando durante a aula inaugural do Curso, e 

compondo respectivamente o Colegiado do Curso e Comissões de estudos para viabilizar a carga 
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horária de cumprimento do tempo comunidade na pedagogia da Alternância e de formulação do 

Regimento Interno do referido curso. A atuação com o PIBID Inglês no ensino fundamental em 

parceria com o Obeduc tem sido uma contribuição efetiva para a visibilidade da EJA na referida 

licenciatura. 

Núcleo 2 
Em 2014, membros da equipe OBEDUC participaram ativamente no processo de implementação do 

Curso Técnico em meio ambiente, sendo esse o primeiro curso PROEJA no DF presencial, 

participando do grupo de estudos para viabilizar a construção do itinerário formativo do curso  e 

também na formação e intercambio com outros estudantes de outras licenciaturas nos encontros de 

formação para atuação na modalidade EJA integrado. 

 

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 

Tipo: máquina fotográfica 

Modelo: SX510 Marca:CANON 

Quantidade 2 ModeloSX510 

Tipo: maquina Filmadora 

Modelo: CX 240 Marca:Sony 

Quantidade 2 ModeloCX 240 

Tipo: Notebook 

Modelo: LGU 46 Marca: LG 

Quantidade 1 Modelo LGU 46 

Tipo: Notebook 

Modelo: 905S3G-KD2 4G PTO Marca: Samsung 

Quantidade 1 905S3G-KD2 4G PTO 

Tipo: Impressora 

Modelo: M 1132 Marca: HP 

Quantidade 1 ModeloM 1132 

Tipo: CPU 

Modelo: H81M Marca: Asus 

 Quantidade 2 Modelo H81M 

 



______________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2012 

55 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO 

REALIZADAS 

 

Instituição Líder 
1. Continuam as dificuldades relacionadas à coordenação da execução financeira, não apenas 

pelas distâncias das instituições, mas pelas dificuldades em cumprir com todas as regras 

previstas para o uso do recurso público. Estamos tendo cuidado com a utilização correta dos 

recursos, mas é bem complicado acompanhar as três equipes para que os procedimentos sejam 

seguidos. Um exemplo claro foi a dificuldade de finalizarmos a produção do nosso primeiro 

livro da rede que, por termos praticado o menor preço na contratação da editora, acabamos 

tendo um trabalho muito grande para que o trabalho de fato saísse a contento. 

2. Sentimos ainda a rotatividade de pesquisadores, alguns bolsistas e outros não, o que causa 

descontinuidade nas pesquisas.  

3. O seminário anual da rede não pode ocorrer no final de 2014, como previsto, pois tivemos 

problemas com a retirada das passagens dos pesquisadores do Espírito Santo por um erro da 

empresa de turismo. Para não prejudicar a socialização dos trabalhos, estamos realizando este 

seminário nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2015, na UNB. A finalidade destes seminários anuais 

da rede é socializar e colocar para o coletivo maior de pesquisa, bolsistas e não bolsistas, os 

procedimentos de registro e prestação de contas que geram toda a documentação que deve ser 

da responsabilidade de todos. 

4. Como já informado no relatório anterior, percebemos a diferença de procedimentos de 

pesquisa em cada equipe e a configuração de coletivos também diferentes, o que vai 

determinando que façamos uma revisão na distribuição de recursos e bolsas do projeto entre 

as três instituições coordenadoras. 

Núcleo 1 
Enfrentamos em 2014 várias dificuldades dentre as quais destacamos 

1. A efetivação da execução financeira sob responsabilidade do Núcleo I no que se refere ao 

material de consumo  foi desgastante uma vez que a exigência de 3 orçamentos para licitações 

relativas  a mesma listagem de itens levantados,   nas diferentes papelarias, comprometeu a 

agilidade dessa execução, finalmente concluída em dezembro. 

2. A organização do livro I do Obeduc para 2014 foi um trabalho que nos exigiu trato nas relações 

com a Editora Pedro& João no cumprimento da proposta inicial que envolve revisão bibliográfica 

e textual não assumida pelos editores. Consideramos que o critério de menor orçamento que nos 

obrigou a fazer a opção por esta editora deve ser revisto pela CAPES se temos como objetivo 
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garantir a qualidade do trabalho realizado. Finalmente o trabalho foi concluído, e estamos 

aguardando a publicação. 

3. Não foi possível efetivar ate o momento a opção de nossa equipe de utilizar os recursos de capital 

em 2014, para a compra de equipamentos de videoconferência, destinados a impulsionar o 

trabalho do Centro de Referência, que vimos tentando construir. Isto se justifica em função das 

dificuldades de apoio, encontradas dentro do próprio NPD da UFES para repassar as informações 

relativas as especificações vigentes em relação as  fornecidas inicialmente pela UnB. 

4. 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. 

5. Uma outra dificuldade que persiste é a que tem nos impedido de atuar como ação integrada de 

formação  da equipe como um todo, o que nos tem levado a criar espaços distintos de formação e 

acompanhamento dos ICs com o apoio de estudantes de mestrado e doutorado.  

Núcleo 2 
Enfrentamos em 2014 várias dificuldades dentre as quais destacamos 

1. A efetivação da execução financeira sob responsabilidade do Núcleo II no que se refere ao 

material de consumo foi desgastante uma vez que a exigência de 3 orçamentos para licitações 

relativas a mesma listagem de itens levantados, nas diferentes papelarias, comprometeu a 

agilidade dessa execução, finalmente concluída em dezembro. Assim como os orçamentos de 

recuso de capital uma vez que tem a dificuldade de encontrar equipamentos similares em lojas 

diferentes e a não aceitação de cheques. 

2. 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 politicas públicas de estado que não estimulam iniciativas no ambiente escolar que favoreça o 

desenvolvimento de pesquisas que se utilizam de equipamentos como câmeras fotográficas, 

computadores, filmadoras e celulares na educação de jovens e adultos. 

3. Outra dificuldade é administrar a rotatividade de bolsistas de graduação, uma vez que a cada 

semestre tem sua vida alterada fazendo com que se desligue da pesquisa. 

4. A dificuldade de conciliar a dedicação do pesquisador de pós-graduação a natureza da pesquisa-

ação que exige presença na unidade escolar com o compromisso de publicação e participação em 

eventos o que compromete a participação nas atividades coletivas da pesquisa. 

5. Considerando a proposta da EJA na forma integrada de educação profissional, durante o segundo 

semestre de 2014, a escola participante CEM 03Ceilândia recusou-se a promover a oferta de 
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cursos técnicos propostos, comprometendo a continuidade da pesquisa, ainda em processo de 

negociação com o conselho escolar. 

6. Atendendo a convite do CEM 9 de Ceilândia, como escola participante foi dado início a 

implementação da pesquisa  

7. Dada a especificidade desse projeto de pesquisa tem havido 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 de 

informática do quadro efetivo da universidade   que acompanhe as atividades da pesquisa e possa 

contribuir com desenvolvimento de ferramentas no campo da interatividade e do ambiente virtual 

de aprendizagem. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Para o ano de 2015 espera-se a defesa das dissertações de mestrado das bolsistas vinculadas à UFG, o 

que representará a entrada de novos pesquisadores na equipe. Vamos ter uma alteração significativa 

no trabalho com os professores da Educação Básica, pois a experiência do Proeja-FIC com a rede 

municipal de Goiânia completa dois anos e meio em junho e sua continuidade dependerá de avaliação 

da secretaria. Espera-se que, neste terceiro ano, possam ser observados alguns impactos da pesquisa na 

ampliação do Proeja no IFG e IF Goiano. Para a rede de pesquisa, de modo geral, há a expectativa de 

que possamos consolidar a nossa parceria com os Fóruns de EJA, nos Estados e no DF, e com as 

equipes de pesquisa que atuam no Centro Memória Viva ou Centros de Referência em EJA, para que 

as pesquisas possam ocorrer de forma mais integrada a estes outros espaços que mobilizam a temática 

de EJA em diferentes frentes. 

As ações desenvolvidas pelo Núcleo II, no ano de 2014, nos permitiram avançar com vistas aos 

objetivos propostos no projeto inicial, no que se refere principalmente a interlocução com as escolas 

participantes e a construção de estratégias 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 2015 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. Além de 

acompanhar a oferta do curso técnico em meio ambiente da SEDF. 
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Goiânia, 20 de fevereiro de 2015. 

(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) 

 

 

 

________________________________ 

Profª Drª Maria Margarida Machado 
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Prof. Dr. José Alexandre F. Diniz Filho 

 


