
______________________________Relatório de Atividades do Programa 

13769_OBEDUC_2012 

1 

 

 

 

Ministério da Educação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 6. 

CEP: 70.040-020 Brasília/DF 

Brasil 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2016 
 

 

 

SEDE: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
Profª Drª Maria Margarida Machado 

 

NÚCLEO 1: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Profª Drª Edna Castro de Oliveira 

 

NÚCLEO 2: 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Prof. Dr. Erlando da Silva Rêses 

 

 

PROGRAMA DEB 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goiânia-GO, 5 de fevereiro de 2016. 

 

  



______________________________Relatório de Atividades do Programa 

13769_OBEDUC_2012 

2 

 

Anexo XI   

Relatório de Atividades (  ) Parcial  (X) 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: Erlando da Silva Rêses  

CPF: 393.346601-63 

Endereço: Colina UnB Bloco B apart 14 – Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte, Brasília-

DF  

Endereço eletrônico: erlandoreses@gmail.com 

Telefones de contato: 8124-4013 

Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação -UnB 

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/8519891607184656 
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2.2) Professores Participantes da Instituição Sede 

Nome  Instituição Função 

Maria Margarida Machado Faculdade de Educação UFG Professora e coordenadora da 

pesquisa 

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

Miriam Fabia Alves Faculdade de Educação UFG Professora de Ensino Superior 

Mad’ Ana Desiree Ribeiro de 

Castro 

IF Goiás Professora Efetiva e Diretora do 

Campus Goiânia Oeste 

Josué Vidal Pereira IF Goiás Professor Ensino Básico Técnico 

e Tecnológico 

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 

Ghesley Jorge Xavier IF Goiás Professor Ensino Básico 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 

Edna Castro de Oliveira  UFES Professora e Coordenadora do 

Núcelo 1 

Karla Ribeiro De Assis Cezarino UFES Professor de Ensino Superior 

Eliza Bartolozzi Ferreira UFES Professor de Ensino Superior 

Marcelo Lima UFES Professor de Ensino Superior 
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2.2.2) Professores Participantes da Instituição Núcleo 2 

 

Nome  Instituição Função 

Professor 1  Lucio França Teles  UnB Professor de Ensino Superior  

Professor 2  Renato Hilário dos reis UnB Professor de Ensino Superior 

 

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 

Izabela Stival e Silva E. M. Nova Conquista SME/Goiânia 

Leliane Viégas Muniz 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 

Jacqueline Maria Barbosa 

Vitorette 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 

- Campus Goiânia 

Professor de Educação Básica do IFG 

Selena Carvalho Martins Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 

- Campus Goiânia 

Professor de Educação Básica do IFG 

Suzy Mara Gomes Rosa 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 

Ana Ligia Oliveira Teixeira  Ifes  Professor de Educação Básica 

Andrea de Souza Batista SEDU – Serra Professor de Educação Básica 

Carlos Fabian de Carvalho  SEME - Vitória Professor de Educação Básica 

Reginaldo Flexa Nunes  Ifes - Vitória Professor de Educação Básica 

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

Vinicius Martins Peñha SEME - Vitória Professor de Educação Básica 
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Fabio Luiz Mação Campos Ifes – Vitória  Professor de Educação Básica 

Antelmo da Silva Junior Ifes - Vitória Professor de Educação Básica 

Roseliliam Candeia Rodrigues Sedu Professor de Educação Básica 

Lucillo de Souza Junior Seme – Vitória Professor de Educação Básica 

Rogério Almeida Martins Seme - Vitória Professor de Educação Básica 

 

 

2.3.2) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto pela Instituição 

Núcleo 2 
Nome  Instituição Função 

Daniel Freitas Almeida SEDF Professor Educação Básica 

Dorisdei Valente Rodrigues SEDF Professor Educação Básica 

Glauson Nogueira Chaves SEDF Professor Educação Básica 

William Marques Mesquita SEDF Professor 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 

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. 
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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;  

• 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 
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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 04 

Ciências Sociais 01 

Letras Português 03 

Geografia 01 

Letras Inglês 09 

Serviço Social 01 

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  05 

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 

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 -  370 370 

EEEFM Hildebrando Lucas   365 365 

Instituto Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica – Ifes Campus Vitória 

 2072 537 

 

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 
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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 

Cláudio Virote Lacerda Mestrando pela UFG 

Raísa Gabriele Martins Bomfin  Graduanda em Pedagogia pela UFG, vinculada a extensão pelo 

portal do Fórum Goiano de EJA 

Kátia Helena H. Firmino Ferreira Graduanda em Pedagogia pela UFG, vinculada a extensão pelo 

portal do Fórum Goiano de EJA 

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

Maria do Socorro Lima Pesquisadora voluntária contribui na administração do site 

UNB 

Maria Luzia Pereira Pinho  Pesquisadora voluntária - UNB 

Danielle Estrela Xavier Pedagoga e pesquisadora voluntária. 

Julieta Borges Lemes Doutoranda pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da UnB e professora da SEDF 

Alessandra Lisboa Doutoranda pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da UnB e professora da SEDF 

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 

Elizangela Ribeiro Fraga Doutoranda contribui com a pesquisa no estado UFES 

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 

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 

Hudson Cassio Gomes de Oliveira Colabora com a pesquisa no Ifes Campus Vitória 

Jeniffer Oliveira N. do Couto Graduanda Geografia e pesquisa na EEEM Hildebrando Lucas 
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Jose Lucas Batista dos Santos Graduando em Letras-Inglês e colabora com o Neja/Ufes 

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

Poliana Silva Santos Graduanda vinculada 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 

Salmonita Bruno do Nascimento Graduando IFG 

Viviane Rosa da Silva 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 textos como: SILVA, 

G. L. R. da; KLEIN, L. R. PROEJA: necessidades e 

limites de programas de reinserção escolar de jovens e 

adultos. In. : ZANARDINI, I. M. S.; LIMA FILHO, 

d. l.; SILVA, M.R. (Orgs.) Produção do conhecimento 

no PROEJA: cinco anos de pesquisa. Ed. UTFPR; e 

CARVALHO, R. V. A juventude na educação de 

jovens e adultos: uma categoria provisória ou 

permanente? Artigo apresentado no IX Congresso 

Nacional de Educação – EDUCERE e III Encontro 

Sul Brasileiro de Psicopedagogia. 2009. 14 de 

abril/2015; entre outros. 

Aprofundamento dos referenciais teóricos 

para subsidiar as análises dos textos a 

serem produzidos pelos professores. 

Resumos produzidos a partir dos estudos. 

2. Tabular, gerar gráficos 

e analisar os 

questionários com as 

avaliações dos alunos 

do trabalho 

desenvolvido no Proeja-

FIC/Pronatec. 

Tabular por escola e o conjunto das 9 escolas e 

analisar os questionários com as avaliações dos alunos 

do trabalho desenvolvido no Proeja-FIC/Pronatec em 

2014. Jan. a mar./2015 

Tabulação em planilha, produção de 

gráficos e textos com análise dos dados 

dos questionários de dez. 2014, referentes 

à avaliação do aluno sobre a 

implementação do Proeja-FIC/Pronatec 

durante o ano de 2014. 

3. 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. Jan./2015 a dez./2015 

Aprofundamento teórico e metodológico. 

4.. 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 sistematização da  

experiência do Proeja-FIC/Pronatec, dissertação ou 

tese. Jan./2015 a dez/2015 

Trabalhos aprovados, apresentados e 

publicados em anais e atas de eventos. 

Sistematização do processo de trabalho no 

Proeja e Proeja-FIC/Pronatec para 

apresentação no Seminário de Formação 

Continuada do Proeja-FIC e do Obeduc; 
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perfil e avaliação dos educandos da 

educação básica. Sistematização das 

experiências da formação continuada, que 

resultaram em artigos, trabalho de 

conclusão de curso e dissertação.  

5. Produzir maior parte 

das dissertações 

Desenvolvimento da pesquisa de campo e teórica que 

compõe as dissertações. Jan./15 a jan/2016 

Elaboração e defesa das dissertações, 

desenvolvida e escritas. 

6. Defesa de 1 tese e 

qualificações de teses. 

Produção de teses a serem qualificadas e defesa de 1 

tese. ago./2015 a nov.2015. 

1 tese foi defendida e 2 qualificadas. 

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

para publicação de livros: 1 coordenado pela UnB e 

outro pela PUC que estão no prelo. Jan/2015 a 

dez/2015 

Produção e publicação de capítulos 

coletivos em livro da pesquisa Obeduc e 

outro pela PUC-Goiás que estão no prelo. 

8.  Publicar materiais sobre 

o trabalho desenvolvido 

no âmbito da pesquisa 

No período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015 

houve o processo de produção de quadros de 

sistematização da experiência, textos e slides para 

apresentação no Seminário de Formação Continuada 

do Proeja-FIC e do Obeduc, que sistematizaram parte 

da experiência do Proeja-FIC/Pronatec e Proeja, 

encaminhando para a publicação de um 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 trabalho de 

conclusão de curso dos 

estudantes do curso de 

Pedagogia/UFG; do 

curso de História/IFG; 

com avaliação do 

processo de produção 

dos mesmos. 

Realizou-se no período de março a dezembro de 2015 

a orientação do trabalho de conclusão de curso de 

estudante do curso de Pedagogia/UFG; e do curso de 

Licenciatura em História/IFG cujas temáticas 

vinculam-se ao currículo integrado e processo seletivo 

do PROEJA no IFG; à formação de professores do 

Proeja-FIC na SME de Goiânia. 

Acompanhamento e avaliação do processo 

de elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso de estudante dos cursos de 

Licenciatura em História/IFG, e  

Pedagogia/UFG cuja temática vincula-se à 

formação de professores do Proeja-FIC na 

SME de Goiânia. 

 

10. Produzir e divulgar 

estudos referentes à 

pesquisa Obeduc. 

Produção e apresentação em eventos científicos, de 

textos que abordam o Proeja com dois enfoques 

centrais de pesquisa: os docentes e os estudantes. 

Jan. a dez./2015 

Apresentação de trabalhos em eventos, 

construção artigos, resumos para 

apresentação em eventos, tais como: V 

Seminário Nacional de Formação de 
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Educadores de Jovens e Adultos; VIII 

Seminário Internacional As Redes 

Educativas e as Tecnologias: Movimentos 

Sociais e Educação; EDIPE, Simpósio da 

FE, INCREA, etc.  

11. 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. 

12 Organizar Encontros e 

Seminários de 

Formação 

Houve, o II Seminário de Formação do Obeduc, 

realizado no período de 05 e 06 de.02.2015, na UnB. 

No período de outubro de 2015, houve o V Diálogos 

EJA, Câmpus Goiânia. 

No dia 19.06.2015 houve a Palestra: Paulo Freire e a 

Educação de Jovens e Adultos, no IFG. 

Discussão envolvendo docentes, discentes, 

gestores e pesquisadores sobre a Educação 

de Jovens e Adultos integrada à Educação 

Profissional realizada no âmbito da UnB;  

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. 

13. 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.  

14 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/2014 a Jul/2015 

Desenvolvimento de atividades formativas, 

produção de resumos e artigos de 

disciplinas.  

15 Discutir procedimentos 

e as categorias da 

pesquisa do IF Goiano, 

tomando os estudantes e 

Em 2015 o grupo se dedicou a organizar e analisar os 

dados do grupo focal realizado com os professores, 

mas também organizar os procedimentos para a 

pesquisa com os estudantes.  

Transcrição do grupo focal e categorização 

dos dados da pesquisa docente; 

levantamento do perfil dos estudantes.   
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professores como 

sujeitos da mesma. 

16 Participar em 

discussões e debates nos 

institutos e em outros 

espaços, que envolvem 

temática da pesquisa 

Obeduc.  

No ano de 2015 o grupo participou de eventos: 

minicursos, seminários, mesas-redondas discutindo 

temáticas vinculadas a pesquisa Obeduc.  

Divulgar a produção realizada no âmbito 

da pesquisa; fomentar diálogos sobre os 

dados, discussões e elaborações no âmbito 

da Educação de Jovens e Adultos 

vinculada à Educação Profissional. 

 

 

 

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 educação popular; 

Discutir documentos 

oficiais e legislações que  

envolvem a educação de 

jovens e adultos; 

Compartilhar e discutir 

as  experiências 

desenvolvidas por 

professores de educação 

básica.  

 

 

A partir de 24 fevereiro a 09 de dezembro de 2015, 

foram realizados encontros semanais, no primeiro 

semestre e quinzenais, a partir do segundo semestre, 

para avaliação, organização das atividades e 

distribuição das demandas de trabalho entre os 

integrantes do grupo OBEDUC/UFES estudos e 

aprofundamento teórico sobre educação popular, 

tendo Paulo Freire como principal referência; análise 

e discussão de documentos oficiais e de legislação 

pertinente à EJA,  bem como , a para organização 

conjunta com o PIBID e FORUM/EJA/ES do III 

Seminário de Pesquisa Local OBEDUC e 

socialização de experiências dos professores da 

educação básica.  

 

 

  

A partir dos encontros de avaliação,  

leituras e estudos sobre a Pedagogia do 

Oprimido e Ação cultural para liberdade 

e outros escritos, observa-se no grupo   a 

necessidade de se atentar para a 

articulação das ações propostas pelo 

Obeduc e a dinâmica local, exigindo do 

grupo, deslocamentos na própria práxis 

de reorganização do trabalho e do tempo 

das reuniões.  A atualidade das ideias de 

Paulo Freire é reafirmada em conceitos 

básicos que expressam o seu 

pensamento e sua práxis. Há uma 

compreensão de que estudar sua obra, 

nos permite adentrar o materialismo 

histórico dialético, como uma das 

referências teóricas do Obeduc/Capes.  



______________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2012 

14 

 

2. Apresentar trabalho em 

eventos.  

Durante o ano de 2015 vários membros do Núcleo I 

apresentaram trabalhos em eventos, com o objetivo 

de divulgar as pesquisas realizadas pelo OBEDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

apresentação de trabalhos, construção 

artigos, banners e resumos para 

apresentação em eventos, tais como V 

Seminário Nacional de Formação, 37ª. 

Reunião Nacional da ANPED, 

Seminário Redes, Anpae, II CONBALF, 

III Colóquio Nacional “A Produção do 

conhecimento em educação profissional: 

plano nacional de educação 2014-2024”; 

III Jornada de Extensão da UFES, dentre 

outros. 

 

3. Publicar artigos em 

livros e periódicos e 

resumos em anais de 

eventos. (temos que 

rever) 

Publicação de artigo em capítulo de livro;  produção 

de artigos aceitos para publicação em periódicos; 

produção de artigos do grupo para publicação em 

capítulos no livro 2 do OBEDUC. ; artigo a ser 

publicado na revista de Extensão da UFES e anais de 

eventos; artigo submetido ao edital da Anped 01/2015 

– seleção de artigos sobre a temática “Documentação, 

memória e história da educação no Brasil”. 

Artigo em capítulo de livro intitulado “ 

Os desafios da construção do currículo 

no Proeja do Ifes campus Vitória” 

publicado no livro Politicas de educação 

de jovens e adultos: construindo 

diálogos com as Américas, organizado 

por Elionaldo Fernandes Julião e Jane 

Paiva;  , 1 artigo aceito para publicação 

no Dossiê da Revista   Linhas Críticas 

Educação do campo e indígena. 

Intitulado  “Em busca de formação 

profissional possível na educação do 

campo” e Holos ; 1 artigo aceito  para 

publicação na revista Holos intitulado 

“Uma década do proeja: sua gênese, 

balanco e   perspectivas e edo OBEDUC 

sob a responsabilidade do Núcleo 1, bem 

como a publicação de artigos em 

periódico, capítulos de livro.  
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4. Continuidade da 

avaliação e levantamento 

de dados do percurso 

para subsídio e 

conhecimento da 

realidade da EJA no 

estado.  

Tabulação e análise dos dados levantados.  
Período: fevereiro  a dezembro de 2015. 
Responsáveis: Membros da equipe OBEDUC 

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  e professores 

de educação básica através do compartilhamento de 

experiências entre os pares,  e estudos de textos sobre 

concepções e legislação de EJA e  suas relações com 

a educação profissional,  
 

Conclusão de 2 dissertações de 

mestrado, conclusão de 1 TCC 

realização de 2  qualificações  de 

mestrado, 2  qualificações de doutorado  
Desenvolvimento de atividades 

formativas, produção de resumos, plano 

de aula, artigos, co-orientação de TCC, 

dissertação e textos de qualificação de 

teses e dissertações. 
 

7. 

Fortalecer a ação  

política  do Fórum de 

EJA/ES em nível local,  

regional e nacional em 

interlocução com a 

pesquisa e com demais 

movimentos sociais,em 

especifico com o Comitê 

de educação do campo.  

Atuação do fórum junto ao Sindipúblicos na 

discussão sobre os impactos dos cortes nos gastos 

públicos no estado e para EJA,  no Ereja Sudeste; na 

efetivação de ações de mobilização contra o 

fechamento de turmas e escolas de EJA no Município 

de Vila Velha e  em Audiência Pública no Município 

de Mimoso do Sul,   discutindo os dados de EJA em 

interlocução com a subsecretária de educação do 

estado, participação nas conferências municipais de 

educação de Vitória, Serra e Cariacica. Análise 

temática da conjuntura dos governos Federal e 

Estadual. Participação no Fórum estadual de 

educação.  

Foi possível acompanhar e discutir as 

políticas para EJA no Brasil e no estado 

do Espírito Santo, tendo como subsídio 

os dados oficiais do IBGE e INEP, 

organizados pela equipe OBEDUC e 

utilizados nos encontros do Fórum de 

EJA/ES e nas conferências municipais 

de educação.   
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Período: março a dezembro de 2015  

Responsáveis: membros da equipe organizadora 

OBEDUC 

 

8. 

 

Levantar estratégias e 

práticas desenvolvidas 

pelos vários 

pesquisadores da 

Educação Básica. .  

Levantamento de estratégias e práticas desenvolvidas 

ao longo de 2015 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 

subsidio para o trabalho docente com a 

modalidade, bem como com a formação 

de educadores. 

9. 

Organizar o III 

Seminário  de Pesquisa 

Local OBEDUC. .  

Realização de reuniões para a organização do III 

Seminário de Pesquisa Local do Observatório da 

Educação, nos meses de agosto a setembro, com a 

equipe OBEDUC,  que  contou mais uma vez com a 

participação efetiva da parceria  do PIBID  INGLÊS 

da UFES e do Fórum  EJA/ES. 

Produção de certificados, programação, 

caderno de resumo, relatório das mesas 

temáticas do III Seminário de Pesquisa 

do Observatório da Educação, bem 

como a divulgação das pesquisas em 

andamento.  

 

 

 

4/UNB -  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. Atividade de orientação  

científicas e acadêmicas  

de graduação e pós- 

graduação. Apresentação 

de trabalhos e 

disseminação da 

produção acadêmica.  

Realização de fevereiro a dezembro de 2015 - 

Atividade de incentivo a produção acadêmica, 

participação de congressos e seminários. 

Realização de oficinas e apresentações em escolas e 

eventos de discussão de PROEJA no DF. 

Atuação como professor/a de módulo e na Orientação 

de Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de 

Intervenção Local (PIL) do III Curso de 

Especialização em Educação na Diversidade e 

Publicação e Participação em 

seminários, congressos e outros. 

Desenvolvimento de atividades 

formativas, produção de resumos, plano 

de aula, artigos, textos, vídeos, folder e 

banners. Orientação na Produção de 15 

TCCs/PILs de Especialização (lato 

sensu) 
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Cidadania, com ênfase em EJA / 2014-2015 (lato 

sensu). 

2. Incentivo a Formação 

continuada de professores 

da EJA e divulgação da 

pesquisa em andamento. 

Realização de setembro a dezembro 2015.   

Divulgação das  atividades desenvolvidas  no âmbito 

do PROEJA-Transiart. 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 2015. Divulgação 

das atividades desenvolvidas  na  Unb. Sensibilização  

dos    pesquisadores,  realização  de atividades pratico 

– didática-pedagógicas.  

Oficina Transiarte, com produção de audiovisual, nas 

escolas parceiras 

Realização de oficinas entre os  

pesquisadores, discussão e apresentação 

das atividades realizadas .  

Aprofundamento da metodologia utiliza 

na pesquisa. 

Exibição de  vídeos  e materiais   

didáticos  

Pedagógicos e laboração pelos sujeitos 

da pesquisa. 

4. Divulgação da pesquisa e 

experiência com 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) 

Realização de agosto a dezembro 2015 – 

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. 

5. Reuniões junto à SEDF 

para consolidação do 

PROEJA 

No primeiro semestre de 2015. reuniões de trabalho 

junto à Secretaria de Educação Básica e Coordenação 

da Educação de Jovens e Adultos, ambas unidades da 

Secretaria de Educação  do DF para discutir a 

implementação do Projeto PROEJA-Transiarte no 

Centro de Ensino Médio 9, e no Centro de Ensino 

Médio 7.  

O foco destas discussões se deu em 

torno dos documentos “Diretrizes 

Educacionais da Educação de Jovens e 

Adultos no DF” e “Orientações 

Pedagógicas da Integração Profissional 

com o Ensino Médio e a Educação de 

Jovens e Adultos”. 

6. Participação efetiva no 

debate e formulação de 

Instrumento Normativo 

Durante o ano de 2015 o Plano Distrital de Educação 

– PDE foi amplamente discutido e apreciado em 

instâncias deliberativas e legislativas. 

PDE promulgado em 15/07/2015. 
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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: Quadros, textos e slides com sistematização da experiência do 

Proeja-FIC/Pronatec, apresentados no Seminário de Formação Continuada do Proeja-FIC e 

do Obeduc. Indicador atividade: 4 e 8 

 
Slides e apresentação da sistematização da experiência do Proeja-FIC/Pronatec da Escola Municipal no 

Seminário PROEJA-FIC/PRONATEC: Sistematização dos eixos temáticos trabalhados na unidade escolar 

desde o início do Projeto Proeja-FIC/Pronatec – Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, produzidos pela 

professora pesquisadora do Proeja-FIC/Pronatec, Maryanne da Rocha Barbosa Veloso.  
(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2281 

Slides da Formação Continuada da Escola Municipal Jesuína de Abreu, apresentado no Seminário do 

Proeja-FIC/Pronatec – 2015, produzidos por Ana Cristina Pereira Diniz e Leliane Viegas. 
(Anexo em mídia digital e ou Link):http://forumeja.org.br/go/node/2277 

Slides e apresentação da sistematização da experiência do Proeja-FIC/Pronatec da Escola Municipal Jalles 

Machado no Seminário Proeja-FIC/Pronatec: Eixo: Trabalho e meio ambiente – Oficinas com aulas 

compartilhadas, produzidos pela professora pesquisadora Rosa Cristina Maria Rocha. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2276 

Slides e apresentação da sistematização das "Experiências vividas – Escola Municipal Presidente Vargas", no 

Seminário PROEJA-FIC/PRONATEC, produzidos pela professora pesquisadora Izabela Stival e Silva 
(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2282 

Slides e apresentação da sistematização da experiência do Proeja-FIC/Pronatec da Escola Municipal Nadal 

Sfredo no Seminário PROEJA-FIC/PRONATEC, sob o título: Docência Compartilhada: 

Informática/Montagem e Manutenção de Computadores e Geografia, produzidos pelo professor pesquisador  

Adão José Araújo de Abreu. 
(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2182 

Slides e apresentação no SEMINÁRIO PROEJA-FIC/PRONATEC: Experiências desenvolvidas nas escolas da 

RME - Goiânia, da sistematização da experiência do Proeja-FIC-Pronatec da Escola Joel Marcelino de 

Oliveira, produzidos pela professora pesquisadora Glaucia Maria Morais França Avelar. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/1933 

Texto sobre Docência Compartilhada: uma prática em construção na Escola Municipal Joel Marcelino de 

Oliveira - Experiência desenvolvida no segundo ano de implementação do Programa Proeja-

FIC/PRONATEC, produzido pela professora pesquisadora Glaucia Maria Morais França Avelar. 

(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/1933/edit 

Texto sobre RETROSPECTO DA TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DESENVOLVIDA NO 

PROGRAMA PROEJA-FIC/PRONATEC - Relato de Experiência desenvolvida no primeiro ano de 

implementação do Programa, produzido por Rafael Vieira de Araújo em co-autoria com a professora 
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pesquisadora Glaucia Maria Morais França Avelar. 

(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/1933 

Texto Sistematização das experiências do Proeja-FIC/Pronatec na Escola Municipal Abrão Rassi., produzido 

pela pesquisadora Rita de Cássia Balieiro Rodrigues. 
(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2190 

Slides com a tabulação dos dados da Pesquisa Avaliativa Segundo Ano (2014) do Proeja-FIC Pronatec, 
na Escola Municipal de Tempo Integral Jardim Novo Mundo, sistematizados, apresentados e discutidos na 

escola pelo professor pesquisador Raniere André Fernandes. 
(Anexo  em mídia digital e ou Link):  

Texto de sistematização da experiência vivenciada no Proeja-FIC/Pronatec apresentada no Seminário do 

PROEJA-FIC/PRONATEC, com o título Formação continuada de professores e o fazer pedagógico nas 

regências compartilhadas na Escola Municipal de Tempo Integral Jardim Novo Mundo, organizado pelo 

professor pesquisador Raniére André Fernandes e a professora formadora: Valdete Machado Parreira e 

Silva em parceria com professores regentes: Fabíola Correia de Souza Araújo Moreira – Ciências; Gleyce 

Mary. Educação Física; Gustavo Henrique Pires – Inglês; Hugo Gabriel da Silva Mota – Geografia; Ísis Luiza 

de Oliveira Aragão – Língua Portuguesa; Leandro Ribeiro Gonçalves – Matemática; Manoel Lima Cordeiro – 

Matemática; Marcelo Henrique Ribeiro Borges – História; Nadma Lopes Viana – Ciências; Ramon Rodrigues 

– Educação Física e Simone Sales Oliveira - Artes 
(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2280 

Quadro de sistematização da experiência -  Docência Compartilhada: o papel da família perante as 

drogas, desenvolvida na Escola Municipal Joel Marcelino de Oliveira, pelas professoras Aliamar 

Andrade e Adalgiza da Silva Ribeiro, ao longo do mês de outubro do ano 2014, organizado pela 

professora pesquisadora Glaucia Maria Morais França Avelar. 
(Anexo em mídia digital e ou Link):http://forumeja.org.br/go/node/1933 

Quantidade total 12 

 

2. Tipo do produto: Tabulação dos dados dos Questionários com as avaliações 

dos alunos do trabalho desenvolvido no Proeja-FIC/Pronatec, em planilha, e respectivos 

gráficos da avaliação. Indicador atividade: 2 e 3 

Sistematização de dados da avaliação e gráficos do Proeja-FIC/Pronatec 2014 - Escola Municipal Presidente 

Vargas, produzida pela professora pesquisadora do Proeja-FIC/Pronatec, Izabela Stival e Silva.  
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/av.proejafic_pronatec_%202014grafico.pdf 
Sistematização de dados da avaliação e gráficos do Proeja-FIC/Pronatec 2014 – Escola Municipal Jalles 

Machado, produzida pela professora pesquisadora do Proeja-FIC/Pronatec, Rosa Cristina Maria Rocha. 
(Anexo em mídia digital e ou 

Link):http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/aval%20proeja%20jales.pdf 
Sistematização de dados de avaliação e gráficos do Proeja-FIC/Pronatec 2014 - Escola Municipal Abrão Rassi, 

produzida pela professora pesquisadora do Proeja-FIC/Pronatec, Rita de Cássia Balieiro Rodrigues. 
(Anexo  em mídia digital e ou Link):http://forumeja.org.br/go/node/2190 

Sistematização de dados da avaliação e gráficos do Proeja-FIC/Pronatec 2014 - Escola Municipal de Tempo 

Integral Jardim Novo Mundo, produzida pelo professor pesquisador do Proeja-FIC/Pronatec, Raniére André 

Fernandes. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/aval.proeja.nm_.pdf 
Sistematização de dados da avaliação e gráficos do Proeja-FIC/Pronatec 2014 - Escola Municipal Pedro Costa 

de Menezes, produzida pela professora pesquisadora do Proeja-FIC/Pronatec, Maryanne da Rocha Barbosa 

Veloso. 
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(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/aval.proeja.pc_.pdf 

Sistematização de dados da avaliação do Proeja-FIC/Pronatec 2014 e gráficos - Escola Municipal Nova 

Conquista, produzida pela professora pesquisadora Glaucia Maria Morais França Avelar.. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/aval.proeja.nc_.pdf 

Quantidade total  06 

 

3.  Tipo do produto: Banner e pôsteres apresentados no II Seminário Obeduc                    

Indicador atividade: 4, 8, 10 

 
Banner "Experiências da Formação Continuada na Escola e Docência Compartilhada" na Escola Municipal 

Abrão Rassi, apresentado no II Seminário Obeduc, realizado na Universidade de Brasília (UnB), em 05 e 

06/02/2015, produzido por Rita de Cássia Balieiro Rodrigues. 
(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2190 

Pôster "Relato de Experiência da Sistematização do Proeja-FIC/Pronatec" da Escola Municipal 

Professor Nadal Sfredo, apresentado no II Seminário da Rede do Observatório da Educação (Obeduc) - 

UFG/UFES/UnB, realizado na Universidade de Brasília (UnB), em 05 e 06/02/2015, produzido por Adão José 

Araújo de Abreu. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/poster_adao_semobeduc.pdf 

Pôster "Trabalho e Meio Ambiente - Oficinas com Aulas Compartilhadas", da Escola Municipal Jalles 

Machado, apresentado no II Seminário da Rede do Observatório da Educação (Obeduc) - UFG/UFES/UnB, 

realizado na Universidade de Brasília (UnB), em 05 e 06/02/2015, produzido por Rosa Cristina Maria Rocha 

(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2276 

Pôster "Retrospecto da Trajetória da Formação Continuada desenvolvida no programa Proeja-

FIC/Pronatec - Relato de Experiência desenvolvida no primeiro ano de implementação do Programa 

na Escola Municipal Joel Marcelino de Oliveira" , apresentado noII Seminário da Rede do Observatório da 

Educação (Obeduc) - UFG/UFES/UnB, realizado na Universidade de Brasília (UnB), em 05 e 06/02/2015, 

produzido por Glaucia Maria Morais França Avelar. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/poster%20joel.pdf 

Pôster "Aulas Compartilhadas no Proeja-Fic Pronatec da Escola de Tempo Integral Jardim Novo Mundo", 

apresentado no II Seminário da Rede do Observatório da Educação (Obeduc) - UFG/UFES/UnB, realizado na 

Universidade de Brasília (UnB), em 05 e 06/02/2015, produzido por Raniere André Fernandes 

(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/poster%20NM.pdf 

Pôster "Eixos Temáticos" da Escola Municipal Presidente Costa de Meneses, apresentado no II Seminário da 

Rede do Observatório da Educação (Obeduc) - UFG/UFES/UnB, realizado na Universidade de Brasília (UnB), 

em 05 e 06/02/2015, produzido por Maryanne Veloso 

(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/poster%20pc.pdf 

Quantidade total   06 

 

4. Tipo do produto: Relatórios e textos analíticos produzidos sobre estudos e práticas 

pedagógicas. Indicador atividade: 1,4, 8 e 10 

 
Relatório sobre "Eixos Temáticos", produzido por Maryanne Veloso, sobre a opção metodológica feita pela 

Escola Municipal Pedro Costa por ocasião da implementação da proposta do Proeja-FIC/Pronatec. 

(Anexo  em mídia digital e ou Link): 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/relatorio%20pc_0.pdf 
Texto analítico "Um olhar final sobre Proeja-FIC/Pronatec", produzido por Maryanne R. B. Veloso.  

http://forumeja.org.br/go/node/1899
http://forumeja.org.br/go/node/1899
http://forumeja.org.br/go/node/1899
http://forumeja.org.br/go/node/1899
http://forumeja.org.br/go/node/1899
http://forumeja.org.br/go/node/1903
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(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2281Artigo  
Quantidade total 02 

 

5. Tipo do produto: Resumos e resenhas Indicador atividade: 1, 3, 14 e 15 

 
Resenha do artigo - "A juventude na educação de jovens e adultos: uma categoria provisória ou permanente?" 

de CARVALHO, R. V. A, apresentado no IX Congresso Nacional de Educação – EDUCERE e III Encontro 

Sul Brasileiro de Psicopedagogia. 2009. 14 de abril/2015. Resenha entregue no dia 14.04.2015, produzida por 

Rita de Cássia Balieiro. 

(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2190 

Resenha – Proeja: necessidades e limites de programas de reinserção escolar de jovens e adultos. 

Referência SILVA, G. L. R. da; KLEIN, L. R. PROEJA: necessidades e limites de programas de 

reinserção escolar de jovens e adultos. In. : ZANARDINI, I. M. S.; LIMA FILHO, d. l.; SILVA, 

M.R. (Orgs.) Produção do conhecimento no PROEJA: cinco anos de pesquisa. 1. ed. Curitiba: 

Editora da UTFPR, 2012. v. 01. 183p .  
(Anexo  em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2190 

Resumo do capítulo Marx e o século XX, do livro Dialética e Capitalismo, de Octávio Ianni, produzido pela 

graduanda Salmonita Bruno do Nascimento. Referência: Ianni, Octávio. Marx e o Século XX. In: Dialética e 

Capitalismo: ensaio sobre o pensamento de Marx.Petrópolis, Ed. Vozes, 1988. 

(Anexo  em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_salmonita.pdf 

Resenha do capítulo "Educação e Experiência" do livro THOMPSON, E. P. Educação e experiência. In: Os 

Românticos. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002. Resenha produzida pela graduanda Salmonita Bruno 

de Nascimento. 

(Anexo  em mídia digital e ou Link):  ??? 

Resenha do livro Conversas com quem gosta de ensinar, produzida pela estudante pesquisador do IFGoiano, 

Ricardo de Sousa Sá 

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

Quantidade total  04 

 

6. Tipo do produto:  Gráficos do Perfil de alunos  __Indicador atividade: 3 

 

Dados do Perfil socioeconômico e cultural dos educandos da EAJA/2015, da Escola Municipal Joel 

Marcelino de Oliveira, sistematizados em gráficos em 04/03/2015, pela professora pesquisadora 

Glaucia Maria Morais França Avelar 
(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/1933 
Quantidade total 01 

 

7. Tipo do produto: Orientações aos professores pesquisadores bolsistas  __Indicador 

atividade: 2, 3 e 8 

 

Orientação e cronograma de atividades desenvolvidas de janeiro a julho/2015, estabelecida em 

05.01.2015, pelas professoras coordenadoras da pesquisa Maria Emilia de Castro Rodrigues e Maria 

Margarida Machado 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

Quantidade total 01 

 

http://forumeja.org.br/go/node/1903
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
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8. Tipo do produto: Slides curso de aperfeiçoamento  __Indicador atividade: 2, 3 e 8 

 

Slides "CURSO: Aperfeiçoamento em Educação Profissional Integrada com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Goiano", com a produção da ementa do curso; aspectos históricos, concepção e a função social da 

Educação de Jovens e Adultos e do Programa da Educação Profissional Integrada à Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos/PROEJA; transformações no mundo do trabalho; 

sujeitos da EJA, currículo integrado; políticas educacionais e legislação educacional no âmbito da 

EJA e da Educação Profissional; construção do plano de curso em PROEJA- diretrizes gerais e 

elaboração. Material produzido e apresentado por Cláudia Borges Costa, Cláudio Virote Lacerda. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 
Quantidade total 01 

 
9. Tipo do produto: Planos de aulas/projeto interdisciplinar            Indicador atividade:_2  e 3_ 
 

Projeto Interdisciplinar intitulado Densidade: abordagem interdisciplinar na EJA – intervenção 

metodológica, elaborado e em processo de execução pelas professoras bolsistas Selena Carvalho 

Martins e Jacqueline Maria Barbosa Vitorette. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/projeto_jac_selena.pdf 
Projeto de intervenção metodológica intitulado Ledores versus Leitores: em uma perspectiva 

interdisciplinar de ensino aprendizagem na modalidade EJA em processo de execução pela 

professora Suzy Mara Gomes Rosa. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/projeto_suzy_mara.pdf 

Quantidade total 02 

 

10.  Tipo do produto: Encontro de formação                    Indicador atividade: 12 

 

Folder da Palestra Paulo Freire e a Educação de Jovens e Adultos realizado no dia 19/06 no IFG, 

Câmpus Goiânia, produzida 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, Selena Carvalho Martins, Salmonita Bruno do Nascimento, Viviane Rosa da 

Silva, Bruno Rodrigues Bueno – e servidores do IFG. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/folder_paulo_freire.pdf 
Seminário Obeduc, realizado na UnB, no período de 05 e 06.02.2015, envolvendo docentes, 

discentes, gestores e pesquisadores sobre a Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação 

Profissional realizada no âmbito da UnB, UFES, UFG, IFG, IF Goiano e Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia (SME). 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 e nas SMEs e 

Secretarias Estaduais de Educação (SEE) a elas vinculadas no projeto. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  

 

 Quantidade total 02 

 

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

atividade: 13 

 

Questionário para levantamento de perfil dos estudantes do Curso Técnico Integrado em Enfermagem 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos do Câmpus Goiânia Oeste, produzido pela 

graduanda bolsista Viviane Rosa da Silva. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/questionario_viviane.pdf 

Quantidade total 01 

 

12.Tipo do produto: análise do perfil de professores através de memórias, sistematização de 

experiências.  Indicador atividade: 16 

Apresentação de minicurso realizado no II Seminário Institucional do PIBID IF Goiano e  I Fórum 

de Educação Inclusiva do NAPNE -  realizado em Ceres. Minicurso ministrado pela bolsista Miriam 

Lucia Reis Macedo Pereira. 

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

Quantidade total 01 

 

13. Tipo do produto: Relatórios de reuniões, das atividades de pesquisa  Indicador 

atividade: 15 

 

Relatório da reunião do grupo de pesquisa, realizada no dia 20 de fevereiro de 2015, em que foi feito 

o planejamento das atividades de 2015, produzido por Miriam Fábia Alves. 

 

(Anexo  em mídia digital e ou Link)http://forumeja.org.br/go/node/1906 
Relatório de pesquisa do perfil dos estudantes do Proeja, realizada no dia 29 de junho de 2015, em 

que foi feito o levantamento do perfil dos estudantes do Curso Técnico Integrado em Administração 

na Modalidade de EJA - PROEJA, produzido por Gilma Guimarães. 

 

(Anexo em mídia digital e ou Link)http://forumeja.org.br/go/node/1906 
Relatório “Categorização da pesquisa docente”, realizada no dia 29 de junho de 2015, em que foi 

feita a identificação das categorias a partir do grupo focal realizado no Campus Rio Verde, Iporá, 

Morrinhos e Ceres com os professores do PROEJA. O relatório foi produzido por Gilma Guimarães, 

Juan Jorge Meza e Luiza Ferreira Rezende de Medeiros.  

(Anexo em mídia digital e ou Link)http://forumeja.org.br/go/node/1906 
Quantidade total 03 

 

 

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Tipo do produto: Artigos e/ou Comunicações Orais e resumos completos apresentados 

em eventos. Indicador atividade: 2, 8, 10 e 16 

 

Artigo "Formação continuada dos profissionais do Proeja-FIC em Goiânia-Go: ações, limites, 

contradições e possibilidades", apresentado no V Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens 

e Adultos, realizado em São Paulo, no ´período de 13 a 15/05/2015, de autoria de Maria Emilia de Castro 

Rodrigues; Cláudia Borges Costa. 

http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1906
http://forumeja.org.br/go/node/1906
http://forumeja.org.br/go/node/1906
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(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/artigo.v_snf.final_emilia+claudia.pdf 

Artigo "Pesquisa avaliativa segundo ano (2014) do Proeja-FIC/Pronatec – Escola Municipal Abrão 

Rassi", produzido por Rita de Cássia Balieiro Rodrigues e Maria Emilia de Castro Rodrigues. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): http://forumeja.org.br/go/node/2190 

Artigo "Experiência de Formação Continuada na Rede Municipal de Educação de Goiânia a partir da 

Implantação do Proeja-Fic/Pronatec", de autoria de Rafael Vieira de Araújo e Glaucia Maria Morais França 

Avelar, apresentado no V Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens e Adultos, realizado em 

São Paulo, no ´período de 13 a 15/05/2015. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/artigo%20formacao%20-V%20SNF_0.pdf 

Artigo e comunicação oral "Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos e seu Portal Virtual: 

espaços de luta, construção coletiva e formação político-pedagógica" apresentado no VIII Seminário 

Internacional As Redes Educativas e as Tecnologias: Movimentos Sociais e Educação, realizado no 

período de 08 a 11/06/2015. Autoria de Maria Emilia de Castro Rodrigues; Kátia Helena Hilário 

Firmino Ferreira; Raísa Gabriele Martins Bomfin. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/V3%20sem.intern.redeseducat.tecnolo-uerj_2015.pdf 
Artigo e banner "Acompanhamento e avaliação da construção do currículo integrado no Proeja-FIC/Pronatec 

da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia", na 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciências – SBPC, realizada de 12 a 18 de julho de 2015, na Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCAR. Autoria de: Andréia Ferreira dos Santos; Maria Emilia de Castro Rodrigues 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/poster.sbpc_2015_.pdf 
Artigo "Continuidade do Acompanhamento e Avaliação da Construção do Currículo Integrado no Proeja-

FIC/Pronatec da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia", apresentado no XII Congresso de Pesquisa, 

Ensino e Extensão, realizado na UFG, no período de 19 a 21/10/2015. Autoria de: Andréia Ferreira dos Santos; 

Maria Emilia de Castro Rodrigues. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/andreia_pibic_2015.pdf 
Artigo "Acompanhamento e avaliação da construção do currículo integrado no Proeja-FIC/Pronatec da 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia", apresentado no XXII Simpósio da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás, de autoria de Andréia Ferreira dos Santos, apresentado em 15.09.2015. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/poster_simposio2015.pdf 

Artigo "Educação, Qualificação e Trabalho Trabalho nas Cadeias de Produção Global – trajetória 

educativo-laboral de trabalhadoras em confecções de Goiânia-GO", de autoria de Cláudia Borges 

Costa; Remi Castioni, apresentado  no XIV Encontro nacional da Associação Brasileira de Estudos 

sobre Trabalho, ocorrido do dia 15/09 ao dia 18/09/2015. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/claudia_xiv_enc_abet.pdf 

Resumo do banner "Acompanhamento e avaliação da construção do currículo integrado no Proeja-

FIC/Pronatec da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia", apresentado no XXII Simpósio  da 

Faculdade de Educação: Ciência e Formação: Utopias e Desencantos, apresentado no período de 

15/09/2015. Autoria de Andréia Ferreira dos Santos. 
(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/resumo_xxiisimposio_ufg.pdf 

Resumo expandido "A formação do trabalhador no Proeja: entre os laços e embaraços do discurso oficial aos 

Diálogos Proeja/IFG", apresentado no  XII Seminário de Pesquisas do PPGE, realizado no período de 03 a 

http://forumeja.org.br/go/node/1903
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06.11.2015. Autoria: Rodrigo de Freitas Amorim. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): ??? 

Artigo  "Dinheiro público, oferta privada: a dinâmica do financiamento e da oferta de educação profissional no 

sistema S", apresentado em forma de comunicação oral no III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa 

em Financiamento da Educação - FINEDUCA, "Políticas Públicas de Financiamento da Educação: desafios e 

perspectivas nos planos educacionais"em Gramado/RS, realizado no período de 27 e 28.08.2015 . Autores: 

Rodrigo de Freitas Amorim; Josué Vidal Pereira. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/artigo%20completo_dinheiropublico_of.priv_..pdf 

Artigo "Educação profissional e formação integrada do trabalhador na legislação brasileira: avanços, 

retrocessos e desafios", apresentado em forma de comunicação oral apresentado no III Colóquio Nacional a 

Produção do Conhecimento em Educação Profissional, realizado de 04 a 07.08.2015, em Natal/RN, e aprovado 

para publicação na Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica (prelo). Autoria: Rodrigo de 

Freitas Amorim 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  

Resumo do artigo "Educação profissional e formação integrada do trabalhador na legislação brasileira: 

avanços, retrocessos e desafios", apresentado em forma de comunicação oral apresentado no III Colóquio 

Nacional a Produção do Conhecimento em Educação Profissional, realizado de 04 a 07.08.2015, em Natal/RN,  

(Anexo em mídia digital e ou Link): http://portal.ead.ifrn.edu.br/wp-content/uploads/2015/08/Caderno-de-

resumos1.pdf 

Artigo "Os Institutos Federais e o PROEJA: uma leitura a partir de Pierre Bourdieu", apresentado em forma de 

comunicação oral,  no XXII Simpósio da Faculdade de Educação: Ciência e Formação: Utopias e Desencantos, 

realizado no período de 14 a 18.09.2015, na Faculdade de Educação/UFG. Autoria: Rodrigo de Freitas 

Amorim 

(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/artigo%20completo_ifs_proeja_leitura.pierrebour.pdf 

Artigo "O engajamento de Paulo Freire para a libertação da classe oprimida", apresentado em forma de 

comunicação oral, no I Congresso Nacional de Programas Educativos para Jovens, Adultos e Idosos - I 

CONPEJA, realizado no período de 20 a 23 de maio de 2015, em Campos de Goytacazes/RJ. Autoria: Maria 

do Rosário Teles de Farias. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  

Artigo "O estado da arte das pesquisas de pós-graduação stricto sensu sobre o Proeja (2007-2014)". Autoria:  

Rodrigo de Freitas Amorim, Cláudio Virote. Artigo no prelo. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  

Artigo "Fórum EJA em Goiás: Educação, Trabalho e Formação na Educação de Jovens e Adultos no Âmbito 

do Proeja-FIC/Pronatec". Autoria: Cláudio Virote. Artigo no prelo. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  

Artigo "A leitura histórico-crítica do trabalho e formação docente a partir de uma revisão de literatura". 

Autoria: Cláudio Virote. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  

Relato de experiência com o título: O processo de implementação do currículo integrado no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, de autoria de Cláudio Virote. O trabalho foi aceito para publicação 

na Revista do Ciclo de Formação do Instituto Federal Goiano, e encontra-se no prelo. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): 

Documento diagnóstico com o título: Avaliação da Educação de Jovens e Adultos no Plano Municipal de 

Educação de Goiânia 2004-2014, organizado pela Comissão de Educação de Jovens e Adultos, sob a 

coordenação de Maria Emilia de Castro Rodrigues e Cláudia Borges Costa, representantes do Fórum Goiano 

de Educação de Jovens e Adultos, para a construção do Plano Municipal de Educação de Goiânia. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  
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Artigo "Trabalho nas Cadeias de Produção Global – trajetória educativo-laboral de trabalhadoras em 

confecções de Goiânia-GO"e apresentação em comunicação oral no XIV Encontro nacional da Associação 

Brasileira de Estudos sobre Trabalho, ocorrido do dia 15/09 ao dia 18/09/2015. Autoria: Cláudia Borges Costa 

e Remi Castioni. 

(Anexo em mídia digital e ou Link):  

Trabalho das pesquisadoras Iraci Balbina Gonçalves Silva e Leigh Maria de Souza com o título Uso do grupo 

focal como técnica de coleta de dados em pesquisa do PROEJA apresentado e publicado nos ANAIS XXII 

Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação Ciência e Formação: Utopias e Desencantos. 

Goiânia: FE-UFG, 2015, (p.950-958) ISSN 21790213.  

Anexo em mídia digital e ou Link: https://eventos.fe.ufg.br/up/248/o/AnaisSimposio2015veR13.pdf 

Trabalho das pesquisadoras Leigh Maria de Souza e Iraci Balbina Gonçalves Silva e com o título Desafios 

rumo à institucionalização do PROEJA apresentado e publicado nos ANAIS XXII Simpósio de Estudos e 

Pesquisas da Faculdade de Educação Ciência e Formação: Utopias e Desencantos. Goiânia: FE-UFG, 2015, 

(p.930-939) ISSN 21790213.  

Anexo em mídia digital e ou Link: https://eventos.fe.ufg.br/up/248/o/AnaisSimposio2015veR13.pdf 

Trabalho do pesquisador Marco Antônio de Carvalho e co-autores  José Carlos Moreira de Souza e Léia 

Adriana da Silva Santiago com o título Educação Profissional Em Goiás: Da Colônia Agrícola Nacional De 

Goiás Ao Instituto Federal Goiano apresentado e publicado nos Anais III Pensando a Educação Profissional 

em Goiás: das escolas técnicas e agrotécnicas aos Institutos Federais – 10 e 11/12/2015 – ISSN – 23187727 

realizado em Morrinhos-GO 

(Anexo em mídia digital e ou Link)http://forumeja.org.br/go/node/1906 

Trabalho da bolsista Polielma Moreira de Lima e das pesquisadoras Lucianne de Oliveira Monteiro Andrade e 

Miriam Lucia Reis Macedo Pereira com o título Currículo Integrado: percepções dos docentes sobre a 

Educação de Jovens e Adultos na formação profissional de nível médio apresentado e publicado nos anais do 

VI EDIPE – Encontro Estadual de Didática e Práticas de Ensino realizado em Goiânia nos dias 10 a 

13/11/2015.  

(Anexo em mídia digital e ou Link)http://forumeja.org.br/go/node/1906 

Trabalho da pesquisadora Miriam Lucia Reis Macedo Pereira e co-autoria de Eneida Aparecida Machado 

Monteiro com o título NAPNE: as contribuições e os desafios frente a inclusão apresentado e publicado nos 

anais do VII INCREA – Fórum Internacional de Inovação e Criatividade// II RIEC – Seminário da Rede 

Internacional de Escolas Criativas realizado de 04 a 05 de setembro de 2015 

(Anexo em mídia digital e ou Link)http://forumeja.org.br/go/node/1906 

Quantidade total 26 

 

2. Tipo do produto: Artigos publicados em periódicos               Indicador atividade: 10 e 11 

 
Artigo do bolsista Bruno Rodrigues Bueno e do colaborador Sebastião Cláudio Barbosa, intitulado A 

construção do currículo integrado na experiência Proeja-Fic/Pronatec em Goiânia  publicado na Revista 

Liberato, Novo Hamburgo, v. 16, n. 26, p. 101-2210, jul/dez 2015.  

(Anexo  em mídia digital): 

http://www.liberato.com.br/sites/default/files/arquivos/Revista_SIER/v.16%2C%20n.26%20%282015%29/05-

art30-proeja-15-dez.pdf 

Quantidade total 01 

 

3.  Tipo do produto: Dissertação de mestrado defendida           Indicador atividade: 4, 5 

 

Dissertação de mestrado defendida:, sob orientação da Dr.ª Maria Margarida Machado. Autoria da bolsista 

Ariadiny Cândido Morais  

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

http://forumeja.org.br/go/node/1906
http://forumeja.org.br/go/node/1906
http://forumeja.org.br/go/node/1906
http://forumeja.org.br/go/node/1897
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Dissertação de mestrado defendida em 01.07.2015, da bolsista Maria Aldina Gomes da Silva Francisco, sob 

orientação da Dr.ª Maria Emilia de Castro Rodrigues. Título: Formação Continuada de Professores na 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos: uma experiência da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia em 2013-2014. 

(Anexo 46 em mídia digital): http://forumeja.org.br/go/node/1919 

Trabalho de qualificação de mestrado em andamento, da bolsista: Maria do Rosário Teles de Farias, sob 

orientação da Dr.ª Maria Margarida Machado. Título Provisório: “Não fui, e se vou não fico” - a questão do 

direito de acesso e permanência na educação de jovens e adultos. O Trabalho foi qualificado no dia 

16.12.2015. 

(Anexo 47 em mídia digital):  

Quantidade total 3 

 

4. Tipo do produto: Tese de doutorado defendida __Indicador atividade: 6 

 

Trabalho nas cadeias de produção global - Trajetórias educativo - laboral das trabalhadoras das confecções de 

Goiânia - GO. Tese de doutorado defendida em 02/12/2015. Autoria: Cláudia Borges Costa 

(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/tese.doutorado.claudia_0.pdf 
Quantidade total 01 

 

5. Tipo do produto: Trabalho de Conclusão de Curso                         Indicador atividade:  4 e 9 

Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado O perfil socioeconômico dos estudantes do Curso 

Técnico Integrado em Enfermagem na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no IFG – Câmpus 

Goiânia Oeste em sua relação com a aprendizagem de autoria da bolsista Viviane Rosa da Silva, orientado pela 

colaboradora Mad´Ana Desirée Ribeiro de Castro. 

(Anexo em mídia digital e ou Link): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/projeto_viviane.pdf 

Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado O ensino de história nos cursos técnicos integrados na 

modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) no IFG Campus Goiânia e sua contribuição para a 

formação crítica-reflexiva desses alunos, de autoria da bolsista Salmonita Bruno do Nascimento, orientado pela 

colaboradora Mad´Ana Desirée Ribeiro de Castro. 

(Anexo  em mídia digital e ou Link): 
Quantidade total       2         

 

6. Tipo do produto: Capítulo de Livro               Indicador atividade: 10  e  16 

 

Capítulo produzido para o livro sobre o “PNE 2014-2024” organizado por Luiz Fernandes Dourado com o 

título O PNE e os desafios da Educação de Jovens e Adultos na próxima década produzido por Maria 

Margarida Machado e Miriam Fábia Alves. (No Prelo)  

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

Quantidade total:                         01   

 

9. Tipo do produto: Tipo do produto: apresentação de trabalho em seminário.  Indicador atividade: 

10 e 16  

 

Pôster apresentado, com base na pesquisa realizada com os professores do IFGoiano. Título A Realidade Do 

Proeja No If-Goiano – Campus Morrinhos. Bolsistas:  SÁ, Ricardo de Sousa; ANDRADE, Rodrigo Borges 

de. Pôster apresentado no III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica nos dias 26 a 29 de 

maio de 2015 em Pernambuco-RE 

http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1919#_blank
http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1877
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(Anexo em mídia digital e ou Link))http://forumeja.org.br/go/node/1897 
Pôster apresentado, com base na pesquisa realizada com os professores do IFGoiano. Título Proeja no IF 

Goiano:  Desafios e Contingências no Percurso da sua Consolidação. Bolsistas:  PEREIRA, Miriam Lucia 

Reis Macedo; LIMA, Polielma Moreira de; ANDRADE, Lucianne Oliveira Monteiro. Pôster apresentado no 

III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica nos dias 26 a 29 de maio de 2015 em Recife-PE. 

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

Quantidade total  02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://forumeja.org.br/go/node/1897
http://forumeja.org.br/go/node/1897
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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, 4, 7  

 

Slides produzidos para apresentação de pesquisa no  III Seminário de pesquisa do Observatório e II 

Seminário PIBID Artes/Inglês – UFES, com o tema “Demandas das políticas de formação de EJA 

na universidade: memórias das práticas de alfabetização no final do século XX” produzido por Edna 

Castro de Oliveira, Karla de Assis Cezarino; Tatiana de Santana Vieira 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWVllSEk0d0djTXc/view?usp=sharing  
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no  III Seminário de pesquisa do Observatório e II 

Seminário PIBID Artes/Inglês – UFES, com o tema “A práxis da filosofia na educação de jovens e 

adultos integrada à educação profissional: que filosofia? Que educação? Que sociedade?” produzido 

por Eliezer Toretta Zen 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMDlUaWJUNWxkN2M/view?usp=sharing  
Slides produzidos para apresentação de pesquisa no III Seminário de pesquisa do Observatório e II 

Seminário PIBID Artes/Inglês – UFES, com o tema, com o tema “Ações e impactos do Fórum de 

EJA no acompanhamento das políticas locais”, produzido por Jose Lucas Batista dos Santos. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWODZIMGs2NDBOdDA/view?usp=sharing  
 Slides produzidos por Edna Castro de Oliveira para participação em mesa de discussão no I Conpeja 

“Qualidade em questão”, realizado 20 a 23 de maio de 2015 / Campos dos Goytacazes, RJ, com a 

temática “Movimentos sociais e educação popular.” 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQzhBaDNFejlUblk/view?usp=sharing   
Slides produzidos por Edna Castro de Oliveira para participação na mesa de discussão no II 

Congresso Brasileiro de Alfabetização “Políticas públicas de alfabetização”, realizado nos dias 12 a 

14 de julho, em Recife, com a temática “Politicas de EJA e Alfabetização. ” 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdkpqQTRrRTJMV1k/view?usp=sharing  
Slides produzidos por Edna Castro de Oliveira, Elizângela Ribeiro Fraga, Dalva Mendes França e 

Tatiana de Santana Vieira, com a temática “EJA, movimentos sociais e formação inicial de 

educadores na universidade”, para apresentação de trabalho no V Seminário Nacional de Formação 

de Educadores de Jovens e Adultos, realizados nos dias 13 a 15 de maio, na Unicamp. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWTN4SVJRejRLYVE/view?usp=sharing  
Registro fotográfico do uso do Geoplano e do Tangram  nas Turmas do Curso Técnico de Segurança 

do Trabalho Integrado com EJA- PROEJA, produzido por Ana Ligia Oliveira Teixeira. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWVVhkVmpGOHNIVWs/view?usp=sharing  
Slides produzidos para apresentação na 4ª semana de matemática do Ifes – Campus Vitoria, com o 

título  “Os Fazer  Matemática da Educação Básica- Materiais Manipulativos”  

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSkp1a3ZxanlRdE0/view?usp=sharing  

Slides produzido por Antelmo Dias da Silva, como suporte metodológico do projeto “Mitos ou 

verdades” desenvolvido com alunos e alunas da turma N22 – técnico em Metalurgia. 

Pdf anexo no formulário individual 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWVllSEk0d0djTXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMDlUaWJUNWxkN2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWODZIMGs2NDBOdDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQzhBaDNFejlUblk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdkpqQTRrRTJMV1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWTN4SVJRejRLYVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWVVhkVmpGOHNIVWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSkp1a3ZxanlRdE0/view?usp=sharing
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Slide de Apresentação do Curso Técnico em Guia de Turismo integrado ao Ensino Médio na 

modalidade PROEJA para candidatos do processo seletivo, produzido por Fabio Luiz Mação 

Campos. 

Link:  https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWa3lDVVBodjdOSUU/view?usp=sharing  

Slides produzidos para discussão da temática “Política de oferta da educação de jovens e adultos na 

modalidade EJA (2010-2014) nos municípios capixabas”, por Carlos Fabian de Carvalho, no III 

EREJA Sudeste. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWd1pSR1dYaW8zNEk/view?usp=sharing  

Slides produzidos para discussão da temática “Implementação de políticas educacionais à luz de 

PME: o desafio dos conselhos municipais de educação”, por Carlos Fabian de Carvalho no 10º 

Encontro da Uncme/ES. 

 Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWHgyTERGUVNCLWc/view?usp=sharing   

Slides produzidos por Tatiana Silva Machado de Oliveira, para pparticipação na mesa temática: “A 

EJA e a construção do Plano Estadual e Municipais de Educação: percalços, resistências e agenda de 

luta; socializando o processo de construção do Plano Municipal de Educação de Cariacica”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbndnbUNjUS1Menc/view?usp=sharing  

Slides produzidos, por Tatiana Silva Machado de Oliveira para a formação com os 

formadores/colaboradores da EJA de Cariacica, buscando estudar e refletir sobre uma nova proposta 

de Formação continuada para os educadores da rede municipal de Cariacica na perspectiva da 

educação popular. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWmNndWdxQjNjRzQ/view?usp=sharing  

Slides produzidos por Lucillo, para a formação com os formadores/colaboradores da EJA de 

Cariacica, com a temática “Critérios a serem observados para elaboração de textos para turmas de 

EJA.” 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWRDlTMXRiTk1XWEk/view?usp=sharing  

Slides produzidos por Tatiana Silva Machado de Oliveira  para a pparticipação no Seminário de 

Práticas da Educação Especial no município de Cariacica, com a temática “Dialogando sobre o 

público-alvo da Educação Especial na Educação de Jovens e Adultos 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWZWJucmtGUndEVUU/view?usp=sharing  

Slides produzidos para apresentação de pesquisa no III Seminário de pesquisa do Observatório e II 

Seminário PIBID Artes/Inglês – UFES, com o tema, com o tema “O uso de jogos e projetos a partir 

de temas geradores”, produzido por Roselilian Candeia Rodrigues. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSjd2MnVJa3QtZnc/view?usp=sharing  

Slides produzidos para apresentação de pesquisa no III Seminário de pesquisa do Observatório e II 

Seminário PIBID Artes/Inglês – UFES, com o tema, com o tema “Processos de aprendizagem da 

escrita e práticas alfabetizadoras: um estudo da interface entre experiência, linguagem e criação 

coletiva no campo da educação de jovens e adultos” produzido por Henrique José Alves Rodrigues, 

Ana Gisele Ferreira, Cathya Miguel e Celina Saguri Motoki. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWcEl1Y2tTdThhRVk/view?usp=sharing  

Banner produzido por Flavya Adamkosky Herzog Botti, com a temática “Educação de jovens e 

adultos com deficiência: uma análise nas escolas estaduais do município de Colatina/ES”, para 

apresentação de trabalho no I Seminário de educação especial, realizados nos dias 16 e 17 de 

novembro de 2015, no Ifes – Campus Cariacica 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMjhsOTJsZEM3VUk/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWa3lDVVBodjdOSUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWd1pSR1dYaW8zNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWHgyTERGUVNCLWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbndnbUNjUS1Menc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWmNndWdxQjNjRzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWRDlTMXRiTk1XWEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWZWJucmtGUndEVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSjd2MnVJa3QtZnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWcEl1Y2tTdThhRVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMjhsOTJsZEM3VUk/view?usp=sharing
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Banner produzido por Cathya Dias Miguel e Ana Gisele Ferreira, com a temática “Processo de 

aprendizagem da escrita e práticas alfabetizadoras: um estudo da interface entre experiência, 

linguagem e criação coletiva no campo da educação de jovens e adultos”, para apresentação de 

trabalho no V Congresso Internacional de Pedagogia, realizado na UFES, nos dia 1 a 3 de setembro 

de 2015. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaTJXQzZGd3BSQkE/view?usp=sharing 

Banner produzido por Miguel Vinicius Teixeira da Silva, com a temática “O Proeja: tensionamentos 

dos projetos Neo-liberais e Neo-desenvolvimentista” apresentado no III Fórum mundial de educação 

profissional e tecnológica, nos dias 26 a 29 de maio em Pernambuco. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWZVZtQ3dfdHdlVWc/view?usp=sharing  

Banner produzido por Adriele dos Santos Rodrigues Siman e Bruno Henrique Jardim para 

apresentação de dados da pesquisa no II Encontro Nacional dos pesquisadores da rede Obeduc 

UFG-Ufes e UnB, realizado em Brasília nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2015, com a temática “A 

educação de jovens e adultos no Espírito Santo: uma análise da oferta entre 2010 e 2013”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdjdkbkxfczhGcEk/view?usp=sharing   

Banner produzido por Guthier Nascimento Flores para apresentação de dados da pesquisa no II 

Encontro Nacional dos pesquisadores da rede Obeduc UFG-Ufes e UnB, realizado em Brasília nos 

dias 05 e 06 de fevereiro de 2015, com a temática “A docência nas práticas de geografia na EJA” 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWVU8tcUIzMjcxVUk/view?usp=sharing  

Banner produzido por Poliane Campos Martins e Edna Graça Scopel para apresentação de dados da 

pesquisa no II Encontro Nacional dos pesquisadores da rede Obeduc UFG-Ufes e UnB, realizado 

em Brasília nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2015, com a temática “Trajetória dos alunos egressos 

do Projovem urbano e da EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira” 

 Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMTFwdjZwSXI2Wmc/view?usp=sharing  

Banner produzido por Henrique Jose Rodrigues, para apresentação do Trabalho “Linguagem e 

prática de escrita no campo da EJA”, na 37ª Reunião da Anped “PNE: tensões e perspectivas para a 

educação pública brasileira”, realizada nos dias 04 a 08 de outubro na UFSC. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbklxU2QzMEdtb00/view?usp=sharing  

Registros fotográficos das manifestações do fórum de EJA ES em favor do Proeja e contra o 

fechamento de turmas  de EJA na rede municipal de Vila Velha. 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWUQzY0RlUmdoZ00/view?usp=sharing  

Registro audiovisual do Seminário realizado no Ifes Campus Vitória, no 1 de julho de 2015, com a 

temática “Afirmação do direito do aluno Proeja do Ifes”, sob a coordenação de Hudson Cassio 

Gomes de Oliveira, Antelmo Silva Junior, Edna Graça Scopel, Maria José de Resende Ferreira. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh55HWw1grY  

Quantidade total: 26 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaTJXQzZGd3BSQkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWZVZtQ3dfdHdlVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdjdkbkxfczhGcEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWVU8tcUIzMjcxVUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMTFwdjZwSXI2Wmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbklxU2QzMEdtb00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWUQzY0RlUmdoZ00/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Fh55HWw1grY
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 2. Tipo do produto: Relatórios de reuniões, das atividades de pesquisa e de 

encontros de formação                   Indicador atividade: 1, 7, 9  
 

Relatório das atividades de pesquisa realizada na sala de aula do 2º segmento da EMEF EJA 

Admardo Serafim de Oliveira, produzido por Adriele dos Santos Rodrigues Siman  
  Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQVJGZG9BUklDT2s/view?usp=sharing    
Relatório  da reunião dos bolsistas de graduação do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos,  

durante o ano de 2015. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWOGgyWmIxakdScHM/view?usp=sharing  
Planejamento dos encontros de formação de educadores de EJA do município de Cariacica, 

realizado por Lucillo de Souza Junior, de julho a novembro, com o objetivo de compreender o 

conceito e a função social da matemática e produzir material didático para os alunos da EJA.  
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWVdUTi1sVDgwRkU/view?usp=sharing  
Relatório das formações de educadores da rede municipal de Cariacica, realizadas no decorrer de 

2015 em parceria com o Ifes Campus Cariacica.  
 Link:  https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQzI5UUxCWFZfbTQ/view?usp=sharing  
Relatório Síntese dos encontros de formação do turno matutino da EMEFEJA Professor Admardo 

Serafim de Oliveira, produzido por Rogério de Almeida Martins 

Relatório das atividades desenvolvidas pelos bolsistas de graduação, no decorrer do ano de 2015. 
Link:  https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWT1p1VGZVbW1WbVk/view?usp=sharing  
Relatório das reuniões do grupo de pesquisa Obeduc, realizadas no ano de 2015, produzido por 

Jeniffer Oliveira Nepomuceno do Couto e Edna Castro de Oliveira 
Link:  https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSEJzeHJPdHRDRWs/view?usp=sharing  
Relatório Síntese dos encontros de formação do turno matutino da EMEF EJA Professor Admardo 

Serafim de Oliveira, produzido por Rogério Almeida Martins. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMWhMZDZ0aFlqMlk/view?usp=sharing  
Relatório das atividades produzidas na sala de aula da EMEFEJA Professor Admardo Serafim de 

Oliveira, pelo professor Carlos Fabian de Carvalho, de fevereiro a março de 2015.  
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSktXcFh3UzFxNm8/view?usp=sharing  
Relatório final do 1º trimestre letivo de 2015 entregue à Escola Municipal de Ensino Fundamental 

de Educação de Jovens e Adultos “Professor Admardo Serafim de Oliveira” e produzido por 

Vinicius Penha.  
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWUTMzTHJaVmZZV28/view?usp=sharing  
Relatório das atividades da sala de aula do turno noturno da EMEFEJA Professor Admardo Serafim 

de Oliveira., nas turmas do Polo Americano, SEDE e Forte São João, produzidas por Rogerio 

Almeida Martins 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQVJGZG9BUklDT2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWOGgyWmIxakdScHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWVdUTi1sVDgwRkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQzI5UUxCWFZfbTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWT1p1VGZVbW1WbVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSEJzeHJPdHRDRWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMWhMZDZ0aFlqMlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSktXcFh3UzFxNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWUTMzTHJaVmZZV28/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWeDZyb1l6eFZJdGs/view?usp=sharing  
Relatório da coordenação do Fórum de EJA do ES sobre participação no XIV ENEJA, produzido 

por Carlos Fabian de Carvalho e Tatiana Silva Machado de Oliveira 
Link:   https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQUtMU09jeVVtSnM/view?usp=sharing  
Relatório, produzido por Carlos Fabian de Carvalho e Tatiana  Silva Machado de Oliveira, sobre a 

audiência pública realizada no dia 09 de dezembro de 2015, na Assembleia Legislativa, contra o 

fechamento de turmas de EJA no ES 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMHVqZEo3bmpaSnM/view?usp=sharing  
Relatório de atividades desenvolvidas pelos bolsistas e colaboradores da pesquisa do Ifes Campus 

Vitória, durante o ano de 2015. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWNm80emNmSlVvckE/view?usp=sharing  
Relatório da participação do FEJA/ES no Encontro regional da Uncme/ES, produzido por Henrique 

José Rodrigues 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSXBjQVV3UnBveDA/view?usp=sharing   
Relatório da participação do FEJA/ES na reunião do Comitê da educação do campo, com o 

Secretário estadual de educação, produzido por Henrique José Rodrigues 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWRld2bmZSUHBOckE/view?usp=sharing  
Questões para o estudo do Documento Base do Proeja na reunião de formação continuada docente 

do Curso de Segurança do Trabalho no dia 03 de agosto de 2015, elaborado por Eliezer Toretta Zen 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWUkR3YTRHd01wRW8/view?usp=sharing  
Quantidade total 14 
3. Tipo do produto: Programação, cartazes e certificados                                                                        

Indicador atividade:  7, 9 
 

 Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Cartaz informativo produzido por Carlos Fabian 

de Carvalho e Tatiana Silva Machado de Oliveira, para a I Formação dos delegados do XIV Eneja, 

realizada no dia 24 de outubro de 2015, na EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWNFo1WG9uUlE4dWs/view?usp=sharing  
2a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Cartaz informativo produzido por Carlos 

Fabian de Carvalho e Tatiana Silva Machado de Oliveira, para divulgação do 68º Fórum estadual de 

EJA, realizado no dia 12 de junho de 2015, no auditório do Centro de Educação/Ufes, com a 

temática “A EJA e a construção do plano estadual e municipais de educação: percalços, resistências 

e agendas de luta.” 
Link:  https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbnRuSmxjVXRpMVk/view?usp=sharing  
Cartaz informativo produzido por Carlos Fabian de Carvalho e Tatiana Silva Machado de Oliveira, 

para divulgação  do 69º Fórum estadual de EJA, realizado no dia 02 de setembro de 2015, no Teatro 

do Ifes Campus Vitória, com a temática “O que dizem os estudantes da EJA sobre a modalidade 

educação de jovens e adultos.” 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMXJFN2dmaTA5UjA/view?usp=sharing  
Programação do III Seminário de pesquisa do Observatório e II Seminário PIBID Artes/Inglês – 

UFES, produzido pela comissão organizadora. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWUlJxbDRKaWVBUVE/view?usp=sharing  
Certificado do III Seminário de pesquisa do Observatório e II Seminário PIBID Artes/Inglês – 

UFES, produzido pela comissão organizadora. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMnFCaFlyTzZyTjQ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWeDZyb1l6eFZJdGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQUtMU09jeVVtSnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMHVqZEo3bmpaSnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWNm80emNmSlVvckE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSXBjQVV3UnBveDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWRld2bmZSUHBOckE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWUkR3YTRHd01wRW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWNFo1WG9uUlE4dWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbnRuSmxjVXRpMVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMXJFN2dmaTA5UjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWUlJxbDRKaWVBUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMnFCaFlyTzZyTjQ/view?usp=sharing
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Quantidade total 5 
 

 

 

 
4. Tipo do produto: Planos de aulas, relatórios das atividades produzidas, projetos e 

orientações de trabalho   Indicador atividade: 6, 8, 9 
Relato das práticas de aulas de História nos curso Proeja no Ifes Campus Vitória, realizado em 

fevereiro de 2015 por Reginaldo Flexa Nunes 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWeWJzdlFOQXljVWc/view?usp=sharing  
Relato de experiência produzido a partir das práticas desenvolvidas com a temática “História e 

Literatura: o trabalho e a pobreza na ficção e na realidade”, desenvolvido de março a novembro de 

2015 por Reginaldo Flexa Nunes 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWOGpfc0ZCMHRybjA/view?usp=sharing  
Produção de texto para subsidiar as atividades sobre a “História de vida dos alunos do proeja no Ifes 

Campus Vitória”, desenvolvido de maio a junho de 2015 por Reginaldo Flexa Nunes 
Link:  https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdUYyZnVJWXIyS2c/view?usp=sharing  
Relato da experiência produzida a partir do desenvolvimento da temática “A análise de conjuntura a 

partir do gráfico do orçamento da União de 2014”, durante os meses de setembro a outubro de 2015, 

por Reginaldo Flexa Nunes 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaDZBSGE1ZlZhaTg/view?usp=sharing  
Proposta de ensino do tema “Problemas Urbanos” no ensino de geografia para a modalidade 

PROEJA. Trabalho realizado pelos alunos com o acompanhamento do professor Fabio Luiz Mação 

Campos. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWTHdrcWt2T3NGT3c/view?usp=sharing  
Projeto “Escola vai ao samba”, encaminhado à Prefeitura Municipal de Vitoria, pelo coletivo da 

EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira  
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbTVXU1dJckZoUkk/view?usp=sharing  
Produção de material de Lucillo de Souza Junior, com a temática “Mesmo com a política de 

resíduos, 4,6% do lixo tem destino inadequado”, para trabalhar com os educandos da turma de EJA 

do 2º segmento.  
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMEV5R04wblE4Ymc/view?usp=sharing   
Produção de material de Lucillo de Souza Junior, com a temática “Mundo: vai faltar água”, para 

trabalhar com os educandos da turma de EJA do 2º segmento. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWYVI1LWNkTzhWSEU/view?usp=sharing   
Produção de material de Lucillo de Souza Junior, com a temática “O lixo”, para trabalhar com os 

educandos da turma de EJA do 2º segmento. 
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWHBHTy1iSG5UOFU/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWeWJzdlFOQXljVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWOGpfc0ZCMHRybjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdUYyZnVJWXIyS2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaDZBSGE1ZlZhaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWTHdrcWt2T3NGT3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbTVXU1dJckZoUkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWMEV5R04wblE4Ymc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWYVI1LWNkTzhWSEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWHBHTy1iSG5UOFU/view?usp=sharing
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Projeto desenvolvido por Antelmo da Silva Junior, com alunos e alunas da turma N35 – Cadista. O 

objetivo do projeto é a produção de um mini documentário de 6 minutos 
pdf anexo no formulário individual 
Projeto “Minha Máquina” desenvolvido por Antemo da Silva Junior, com alunos e alunas da turma 

V13 – Técnico em Segurança do Trabalho 
pdf anexo no formulário individual 
Atividade realizada na turma da EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira, por Carlos Fabian de 

Carvalho, com a  temática “Mulheres que marcaram a história do nosso estado” 
Link:  https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWZ1Jia1BxMlhUbXM/view?usp=sharing  
Documento orientador para a discussão e elaboração das diretrizes de EJA, no município de 

Cariacica, elaborado em 2015, por Tatiana Silva Machado de Oliveira e a coordenação municipal de 

EJA de Cariacica. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWYi1JT1BzMGJ6OW8/view?usp=sharing  
Relatório das ações da coordenação de EJA, do município de Cariacica, organizado por Tatiana 

Silva Machado de Oliveira. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWGhFUm9YbHhwVFU/view?usp=sharing  

Relatoria das mesas temáticas do III Seminário de pesquisa do Observatório e II Seminário PIBID 

Artes/Inglês – UFES, produzido por Iraldirene Ricardo de Oliveira 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWT1RpaFRzTWRYUFE/view?usp=sharing  

Documento orientador para a coordenação e apresentação e trabalhos no III Seminário de pesquisa 

do Observatório e II Seminário PIBID Artes/Inglês – UFES, produzido por Henrique Jose 

Rodrigues.  

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWFJJM3lxNlJwTVU/view?usp=sharing  

 

Relatório das atividades produzidas na sala de aula do turno noturno da EMEFEJA Professor 

Admardo Serafim de Oliveira, nas turmas do Polo Americano, SEDE e Forte São João, por Rogério 

Almeida Martins 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWeDZyb1l6eFZJdGs/view?usp=sharing  

Planejamento de aula de biologia sobre fungos e bactérias, produzido por Roselilian Candeia 

Rodrigues.  

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdHpJQkd4a0E0THc/view?usp=sharing  

Produção de paródia da música “Puxada de rede” da banda manimal sobre a questão do desperdício 

de água no espírito santo pelos alunos da primeira etapa do turno noturno, mediada por Roselilian 

Candeia Rodrigues em julho de 2015    

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWellUcHRoQ2o5S28/view?usp=sharing  

Proposta de ensino do tema “Problemas Urbanos” no ensino de geografia para a modalidade 

PROEJA. Trabalho a ser realizado pelos alunos com o acompanhamento do professor Fabio Luiz 

Mação Campos. 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWTHdrcWt2T3NGT3c/view?usp=sharing  

Quantidade Total  17 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWZ1Jia1BxMlhUbXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWYi1JT1BzMGJ6OW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWGhFUm9YbHhwVFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWT1RpaFRzTWRYUFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWFJJM3lxNlJwTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWeDZyb1l6eFZJdGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdHpJQkd4a0E0THc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWellUcHRoQ2o5S28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWTHdrcWt2T3NGT3c/view?usp=sharing
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5. Questionários para obter perfil dos alunos, entrevista, descrição de material do 

Centro de Referência e organização de dados do IBGE, PNAD e INEP.            Indicador 

atividade: 4 
Tabulação dos dados dos perfis dos alunos da escola EEEM Hildebrando Lucas, produzida por 

Adriele dos Santos Rodrigues Siman e Bruno Henrique Jardim. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWRF9FcG5jWHlvb28/view?usp=sharing  
Tabulação dos dados dos perfis dos alunos da escola EMEF Profª Valéria Maria Miranda, produzida 

por Adriele dos Santos Rodrigues Siman e Bruno Henrique Jardim 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWTl8tT0F4RUE2XzA/view?usp=sharing  
Detalhamento dos recortes dos dados da oferta de matrículas no estado do Espírito Santo entre os 

anos 2010 e 2013,  produzida por Adriele dos Santos Rodrigues Siman e Bruno Henrique Jardim. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWc1dGcUw4M1NYR1U/view?usp=sharing   
Levantamento e organização dos dados de matriculas na EJA, no Brasil e no Espírito Santo, nos 

anos de 2010 a 2014, realizado por Bruno Henrique Jardim e Adriele dos Santos Rodrigues Siman, 

durante o ano de 2015. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSnliNHROazBFRWs/view?usp=sharing  
Produção de questionário para traçar perfil das alunas da turma do Centro de Convivência da 

Terceira Idade do primeiro segmento da EMEF EJA Admardo Serafim de Oliveira, produzido por 

Ana Gisele Ferreira 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQk5qQmlqNTB4X2s/view?usp=sharing  
Produção de entrevista com o professor Reginaldo Flexa Nunes, sobre o livro didático de História 

do Ifes Campus Vitoria, produzido por Poliane Campos Martins  

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWd0FFLWFuLVA3Sk0/view?usp=sharing  
Levantamento e organização de dados dos alunos do Proeja, realizado por Edna Graça Scopel, 

Maria Jose de Resende Ferreira, Isabela Dantas, Naiara Aquino e Poliane Campos. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSGFHYUtpWHZ4QTg/view?usp=sharing  
Levantamento e organização dos dados  da quantidade de escolas de EF e EM, juntamente com o 

número de matrículas, por região de planejamento do ES entre os anos de 2007 e 2014 e das escolas 

públicas/privadas e rurais/urbanas que ofertaram EJA no ES no ano de 2014. Apresenta um resumo 

onde essas escolas são quantificadas por regiões de planejamento do ES, realizado por Lucillo de 

Souza Junior e Bruno Henrique Jardim.  

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaFJDVWJZMERWdVU/view?usp=sharing  
Levantamento e organização de dados da quantidade dos  alunos matriculados no ensino médio no 

município de Vitória, realizado por Lucillo de Souza Junior e Bruno Henrique Jardim . 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWVUs5OVp0Znp5aWM/view?usp=sharing  
Questionário produzido pelo professor Fábio Luiz Mação Campos  com alunos do 1º módulo do 

Curso Técnico em Guia de Turismo integrado ao Ensino Médio na modalidade PROEJA, no âmbito 

da disciplina de Projeto Integrador I, como ferramenta da pesquisa “Razões e motivações da não 

contratação de Guias de Turismo na Grande Vitória, Estado do Espírito Santo”. 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWS3RibWRTTmFxcFU/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWRF9FcG5jWHlvb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWTl8tT0F4RUE2XzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWc1dGcUw4M1NYR1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSnliNHROazBFRWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQk5qQmlqNTB4X2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWd0FFLWFuLVA3Sk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSGFHYUtpWHZ4QTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaFJDVWJZMERWdVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWVUs5OVp0Znp5aWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWS3RibWRTTmFxcFU/view?usp=sharing
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Quantidade total 10 

 

5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 



______________________________Relatório de Atividades do Programa 

13769_OBEDUC_2012 

38 

 

1. Artigos publicados em periódicos, livros e anais de eventos, qualificação de mestrado e 

doutorado e publicação de resumos                          Indicador atividade:  2 

 

Artigo produzido por Edna Graça Scopel, Maria José de Resende Ferreira, Ana Ligia Oliveira Teixeira e Reginaldo Flexa Nunes, com o tema  “É mais interessante falar o desconto em porcentagem: fazeres e saberes matemáticos no 

Programa Nacional Mulheres Mill” para apresentação de trabalho no V Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens e Adultos, realizado na Universidade Estadual de Campinas -SP nos dias 13 a 15 de maio de 2015. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQTFyWE1XdjdDdms/view?usp=sharing   
Relato de experiência produzido por Vinicius Peñha, com a temática “A experiência de dois 

“estranhos” em uma escola de educação de jovens e adultos”, para apresentação no “V 

Seminário de Educadores de Jovens e Adultos na Perspectiva da Educação Popular” realizado 

na Unicamp nos dias 13 a 15 de maio de 2015. 
 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWemxoSC1jVlR4dGc/view?usp=sharing  
Artigo produzido por Lucillo de Souza Junior, com o tema “Critérios a serem observados pelo professor quando da elaboração de textos com atividades de matemática para turmas de EJA” para apresentação de trabalho no V Seminário 

Nacional de Formação de Educadores de Jovens e Adultos, realizado na Universidade Estadual de Campinas -SP nos dias 13 a 15 de maio de 2015, 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWalVSd3dTVV9JNHM/view?usp=sharing  
Artigo de Trabalho de Conclusão de Curso de pós-graduação em Gestão e projetos em turismo – UCAM, com a temática Perfil e a atuação guia de turismo no espírito santo: conhecendo o profissional e traçando diretrizes para o 

desenvolvimento da profissão, produzido por Fabio Luiz Mação Campos. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWRXRRVW9VMWMtcDQ/view?usp=sharing  
Caderno de Resumos do III Encontro Estadual de Educação de Jovens e Adultos III Seminário Local de Pesquisa OBEDUC/CAPES - PPGE/UFES II Seminário PIBID/UFES/INGLÊS - Entre o pensar e o fazer: diferentes dimensões das 

políticas e práticas na EJA, em 03 e 04 de outubro de 2015. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWam03a055ZmxQUVE/view?usp=sharing  
Caderno de Resumos da III Jornada Sobre Ensino De Línguas Estrangeiras – JELE, em 15 e 16 de setembro de 2015. 
Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWZDFZVGdXR19TZGs/view?usp=sharing  
Resumo para a apresentação de trabalho no VIII Encontro Nacional de Ensino de Geografia, realizado em Catalão – Go, em 9 a 12 de outubro de 2015, com a temática “Geografia para o Proeja: ensino focado em resolução de problemas 

cotidianos junto ao poder público”, produzido por Fabio Luiz Mação Campos 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdURlSWZpdGFRR1k/view?usp=sharing  
Resumo expandido produzido por Jose Lucas Batista dos Santos e Edna Castro de Oliveira, para apresentação de trabalhos na III Semana Integrada de Extensão e Cultura da PRPPG/Ufes, realizado nos dias 26 e 27 de outubro de 2015, com 

a temática “Ações e impactos  do acompanhamento do Fórum de Educação de Jovens e Adultos nas políticas locais”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdE80WVY5cWlxZWM/view?usp=sharing  
Resumo expandido produzido por Kênia Réboli Moreira, Adriele dos Santos Rodrigues Siman e Edna Castro de Oliveira para apresentação de trabalhos na III Semana Integrada de Extensão e Cultura da PRPPG/Ufes, realizado nos dias 26 

e 27 de outubro de 2015, com a temática “Vivências e práticas pedagógicas na educação de jovens e adultos”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWOS01RnR0R2huOGc/view?usp=sharing  
Qualificação do projeto de mestrado de Flavya Herzog Adamkosky Botti, 13 de agosto  de 2015, sob a orientação da Profa. Dra. Edna Castro de Oliveira, com a temática “O direito à educação de jovens e adultos com deficiências nas 

escolas estaduais de Colatina/ES”. 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSWV1eFdHZVdkU3c/view?usp=sharing  
Defesa de dissertação de mestrado de Maria Geovana Melim Ferreira, 24 de agosto de 2015, sob a orientação da Profa. Dra. Edna Castro de Oliveira, com a temática “Educação popular na práxis do Projovem campo – saberes da terra do 

Espírito Santo”. 

Link: http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_9141_CD%20-

%20A%20educa%E7%E3o%20popular%20na%20pr%E1xis%20do%20ProJovem%20Campo%20%96%20Saberes%20da%20Terra%20no%20Esp%EDrito%20Santo%20%20Maria%20Geovana%20Melim%20Ferreira.%2020120151127

-154002.pdf 
Defesa de dissertação de mestrado de Eliane Saiter Zorzal, sob a orientação da Profa. Dra. Edna Castro de Oliveira, com a temática “Uma compreensão sobre a presença de estudantes jovens na EJA do município de vitória/ES”. 

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQTFyWE1XdjdDdms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWemxoSC1jVlR4dGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWalVSd3dTVV9JNHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWRXRRVW9VMWMtcDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWam03a055ZmxQUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWZDFZVGdXR19TZGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdURlSWZpdGFRR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWdE80WVY5cWlxZWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWOS01RnR0R2huOGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWSWV1eFdHZVdkU3c/view?usp=sharing
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_9141_CD%20-%20A%20educa%E7%E3o%20popular%20na%20pr%E1xis%20do%20ProJovem%20Campo%20%96%20Saberes%20da%20Terra%20no%20Esp%EDrito%20Santo%20Maria%20Geovana%20Melim%20Ferreira.%2020120151127-154002.pdf
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_9141_CD%20-%20A%20educa%E7%E3o%20popular%20na%20pr%E1xis%20do%20ProJovem%20Campo%20%96%20Saberes%20da%20Terra%20no%20Esp%EDrito%20Santo%20Maria%20Geovana%20Melim%20Ferreira.%2020120151127-154002.pdf
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_9141_CD%20-%20A%20educa%E7%E3o%20popular%20na%20pr%E1xis%20do%20ProJovem%20Campo%20%96%20Saberes%20da%20Terra%20no%20Esp%EDrito%20Santo%20Maria%20Geovana%20Melim%20Ferreira.%2020120151127-154002.pdf
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Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWVEdfU09jck1nbW8/view?usp=sharing  
Defesa de Trabalho de conclusão de curso de Ana Gisele Ferreira e Cathya Miguel Dias, no dia 01 de dezembro de 2015, sob a orientação da Profa. Dra. Edna Castro de Oliveira e co-orientação de Henrique José Rodrigues com a temática 

“Reflexões sobre estratégias e dispositivos pedagógicos na alfabetização de pessoas jovens, adultas e idosas”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaTN0VVhoUDlUVmM/view?usp=sharing  
Qualificação do projeto de doutorado de Elizangela Ribeiro Fraga, em 02 de dezembro de 2015, sob a orientação da Profª Dra. Edna Castro de Oliveira, com a temática “A universalização da oferta da educação de jovens e adultos e a 

efetivação do direito à educação: uma análise das políticas públicas de EJA no Espírito Santo”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbHBUVVhHaVV2a1k/view?usp=sharing  
Qualificação I do projeto de doutorado de Henrique Jose Rodrigues, em 08 de abril de 2015, sob a orientação da Profª Dra. Edna Castro de Oliveira, com a temática “Linguagem e práticas de escrita no campo da educação de jovens e 

adultos: a primazia da experiência”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWM1lLeGVha3F4RWs/view?usp=sharing  
Qualificação de mestrado de Miguel Vinicius Teixeira da Silva, com a temática “Tensões e contradições na implementação do proeja: hegemonia e contra-hegemonia no contexto do projeto neoliberal e discurso neodesenvolvimentista, 

ralizada  em 18 de agosto de 2015, sob a orientação do Prof. Dr. Marcelo Lima 

Link:  https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWcG1SYzhWX0hxN2s/view?usp=sharing  
Artigo produzido para o II Livro Obeduc, por  , Elizangela Ribeiro Fraga, Flavya Herzog Adamkosky Botti, Adriele dos Santos Rodrigues Siman e Bruno Henrique Jardim, com a temática “Educação de Jovens e Adultos no Estado do 

Espírito Santo: Os Des(Caminhos) da Política” 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWNE55VzZyeU9KTmc/view?usp=sharing  
Artigo produzido para o II Livro Obeduc, com o título, por Edna Graça Scopel, Maria Jose de Resende Ferreira,  Ana Ligia Oliveira Teixeira e Isabela Dantas, com a temática “As práticas pedagógicas desenvolvidas no Proeja: experiências 

docentes para a efetivação da formação integrada” 

Link https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWVkxUUJOVmU4VnM/view?usp=sharing   
Artigo produzido para o II Livro Obeduc, por Tatiana de Santana Vieira, Edna Castro de Oliveira, Karla R. de Assis Cezarino, Carlos Fabian de Carvalho e Tatiana Silva Machado de Oliveira, com o título “ A EJA na Universidade: 

memórias de alfabetização no final do século XX”  

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWc2t0SHdZTmVSOE0/view?usp=sharing  
Artigo produzido para o II Livro Obeduc, por Marcelo Lima, Reginaldo Flexa Nunes, Miguel Vinicius Teixeira da Silva, com a temática “O direito à educação na relação EJA e EPT: análise do Proeja” 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWcktDZ2lFcjBpbHM/view?usp=sharing  
Artigo produzido para o II livro Obeuc, por  Henrique José Alves Rodrigues, Ana Gisele Ferreira, Cathya Miguel dias dos santos e Celina Keiko Suguri Motoky, com a temática “Diálogo, diferença & criação no campo da alfabetização de 

pessoas jovens, adultas e idosas.”  

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaTJXQzZGd3BSQkE/view?usp=sharing  

Artigo produzido por Edna Castro de Oliveira e Iraldirene Ricardo de Oliveira, aceito pela Revista Linhas Críticas para publicação no   Dossiê Educação do Campo e Indígena, com a tema, “Em busca de uma formação profissional possível 

na educação do campo”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbHFNZzZBV2k4SXM/view?usp=sharing  
Resumo publicado nos anais do Encontro Estadual de Políticas e Administração em Educação – Anpae-ES, realizado na Ufes, em 12 e 13 de março de 2015. Produzido por Elizangela Ribeiro Fraga, Flavya Adamkosky Herzog Botti e 

Adriele dos Santos Rodrigues Siman, com a temática “Política da oferta da educação de jovens e adultos na modalidade e na educação especial” 

Link: http://www.periodicos.ufes.br/ANPAE-ES/article/view/9863/6684 
Artigo produzido para apresentação de trabalho no IV Encontro internacional trabalho e perspectivas da formação dos trabalhadores: ensino médio e educação profissional em questão 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWYVh3MUtLNElPbE0/view?usp=sharing 

Resumo publicado nos anais do Encontro Estadual de Políticas e Administração em Educação – Anpae-ES, realizado na Ufes, em 12 e 13 de março de 2015. Produzido por Edna Graça Scopel, com a temática “As idas e não vindas dos 

alunos do proeja na ótica feminina” 

Link:  http://www.periodicos.ufes.br/ANPAE-ES/article/view/9744/6588  

Resumo publicado nos anais do Encontro Estadual de Políticas e Administração em Educação – Anpae-ES, realizado na Ufes, em 12 e 13 de março de 2015. Produzido por Edna Graça Scopel e Maria José de Resende Ferreira, com a 

temática “O programa mulheres mil no Ifes Campus Vitória: a experiência com as paneleiras de Goiabeiras” 

Link: http://periodicos.ufes.br/ANPAE-ES/article/view/9744/6588  

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWVEdfU09jck1nbW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaTN0VVhoUDlUVmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbHBUVVhHaVV2a1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWM1lLeGVha3F4RWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWcG1SYzhWX0hxN2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWNE55VzZyeU9KTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWWVkxUUJOVmU4VnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWc2t0SHdZTmVSOE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWcktDZ2lFcjBpbHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWbHFNZzZBV2k4SXM/view?usp=sharing
http://www.periodicos.ufes.br/ANPAE-ES/article/view/9863/6684
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWYVh3MUtLNElPbE0/view?usp=sharing
http://www.periodicos.ufes.br/ANPAE-ES/article/view/9744/6588
http://periodicos.ufes.br/ANPAE-ES/article/view/9744/6588
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Artigo produzido por Edna Castro de Oliveira, Elizangela Ribeiro Fraga e Tatiana de Santana Vieira, com a temática “EJA, movimentos sociais e formação inicial de educadores na Universidade” publicado nos anais do VIII  Seminário 

Internacional “As redes educativas e as tecnologias: movimentos sociais e educação. 

Link: http://www.seminarioredes.com.br/adm/diagramados/TR954.pdf  
Artigo publicado por Edna Graça Scopel, Edna Castro de Oliveira e Maria José de Resende Ferreira, no livro no livro Políticas de educação para jovens e adultos, organizado por Julião, com a temática “Os desafios na construção do 

currículo integrado no Proeja do Ifes Campus Vitória”  

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWNEpxV0pDQ3RxdEE/view?usp=sharing 
Artigo submetido ao edital da Anped 01/2015 – seleção de artigos sobre a temática “Documentação, memória e história da educação no Brasil”, por Maria Jose de Resende Ferreira, Edna Castro de Oliveira e Marcelo Lima, com o tema 

“Gênero, EJA e EPT: Interlocuções e mediações da inserção feminina na Rede Federal”. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaXFSN2lkc2IyX1U/view?usp=sharing  

Artigo, produzido por Edna Castro de Oliveira e Edna Graça Scopel, a ser publicado na Revista Holos, com a temática “Uma década do Proeja: sua gênese, balanço e perspectivas”   

https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQkVQcUp4MkdVZ3M/view?usp=sharing  

Produção de artigo, por Edna Graça Scopel e Maria José de Resende Ferreira para publicação no livro A pedagogia social em diálogo: educação profissional, linguagens e saberes do campo, organizado por Foerte; Carvalho; Chisté, com a 

temática “Escolarização feminina: experiências com as paneleiras do Goiabeiras no Ifes” 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWcXdFRDZJXzNYVFE/view?usp=sharing  

Texto produzido por Eliezer Toretta Zen, para subsídio para participação na mesa de políticas e práticas pedagógicas na EJA e na EPT no “III Encontro Estadual de Jovens e Adultos” e “III Seminário local de Pesquisa Obeduc/Capes – 

PPGE/UFES” e  “II Seminário PIBID/UFES/INGLES”.. 

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWc2xVcG1uU2RtSkk/view?usp=sharing  

Artigo produzido por Flavya Herzog Adamkosky Botti, para o curso de capacitação do Proeja, com a temática “educação de jovens e adultos e educação especial: uma análise da oferta no estado do Espírito Santo”, em outubro de 2015. 

Resumo “Desafios da Alfabetização: a educação popular como princípio pedagógico na educação de jovens e adultos”, produzido por Cathya Miguel Dias da Silva e Ana Gisele Ferreira, para Congresso Internacional de Pedagogia Social, 

realizado na UFES em agosto de 2015  

Link: https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWc2pFb0FFd0ZxbFE/view?usp=sharing  

Quantidade total 32 

 

  

http://www.seminarioredes.com.br/adm/diagramados/TR954.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWNEpxV0pDQ3RxdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWaXFSN2lkc2IyX1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWQkVQcUp4MkdVZ3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWcXdFRDZJXzNYVFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWc2xVcG1uU2RtSkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxjtdxfaSIYWc2pFb0FFd0ZxbFE/view?usp=sharing
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5/UnB. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 

PELA INSTITUIÇÃO NÚCLEO 2 

 

5.1 PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  
 

1 - Tipo do produto: APRESENTAÇÃO                    Indicador atividade: 1 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Exposição oral, com apoio em power point, Painel: ”A EJA em diálogo com a Educação Popular nos Planos Nacional, Estaduais, Municipais e Distrital de Educação: 

limites e possibilidades”, no XIV Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA), em Goiânia realizado, em 19/11/2015, por Maria Luiza Pinho Pereira. 

Participação por decisão coletiva dos representantes dos Fóruns de EJA do Brasil. 

Hiperlink: http://forumeja.org.br/go/node/1832 e http://forumeja.org.br/df/node/2743 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Apresentação de Banner - TCC: A IMPORTÂNCIA DO COORDENADOR DA EJA COMO MEDIADOR ENTRE CURRÍCULO E PRÁXIS, no dia 19/12/2015. Apresentado no encontro 
presencial do Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica - Universidade de Brasília 2015.  
Hiperlink: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/BANNER02-UNB.pdf 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Apresentação, com slides em power point, síntese das Metas 8, 9, 10 e 11 do Plano Distrital de Educação 2015-2024 justificadas pelo histórico e diagnóstico da EJA no 

Distrito Federal apresentada em audiência pública na Câmara  Legislativa Distrital do DF -CLDF, por Maria Luiza Pinho Pereira no dia 08/05/2015, na condição de 

membro do Fórum Distrital de Educação, representante do GTPA-Fórum EJA/DF.  

Hiperlink: http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/apresentacao_cldf_08-05-2015.pdf 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

O Coletivo Sindical, Popular e Estudantil de Formação Política realizou o Debate "Educação Emancipadora e Projeto de Nação" no dia 27/maio/2015, na UnB Campus 

Darcy Ribeiro, Anfiteatro 10 - ICC sul. O evento contou com a participação de mais de 170 participantes entre professores universitários, professores da educação básica, 

estudantes da graduação e pós-graduação, representantes de movimentos sociais e populares, sindicalistas e servidores públicos federais. Debatedores: prof. Erlando da 

Silva Rêses e Valdemar Sguissardi 

Hiperlink:  http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/cartaz_debate_educ_27-05-15.pdf (cartaz) 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Exposição oral, apoiada em power-point, Titulo: EJA em Goiás: princípios da educação popular, lutas políticas e plano de educação, realizada por Maria Luiza Pinho 

Pereira, na abertura do XIII Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA sobre a temática central, em Goiânia-GO, no dia 29/05/2015. 

Hiperlink: http://forumeja.org.br/go/node/2023 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Apresentação de Banner, em 20/11/2015, título: FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO: o ensino-aprendizagem de Artes no contexto do Curso Técnico em Controle Ambiental 

integrado à EJA em uma escola do campo. Autora principal: Júlia Brito Fagundes e Coautora: Márcia Castilho de Sales. 

Hiperlink: http://www.ifb.edu.br/index.php/samambaia/10424-campus-samambaia-promove-i-encontro-de-formacao-de-professores-para-a-educacao-profissional 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Apresentação oral, título: “O PROEJA Transiarte na EJA”, no dia 23 de outubro  de 2015, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2015. O grupo de pesquisa 
PROEJA TRANSIARTE desenvolve em processos coletivos de colaboração e inserção digital na cibercultura dos estudantes da EJA. Participam da pesquisa professores da 
universidade de Brasília, estudantes da graduação e pós- graduação, professores da educação básica e estudantes do ensino médio. Ministrada por Dorisdei Valente 
Rodrigues. 
Hiperlink:  
http://semanact.mcti.gov.br/programacao?p_p_id=pesquisarregistros_WAR_semanact2015portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&pesquisarAtividade=true 

http://forumeja.org.br/go/node/1832#_blank
http://forumeja.org.br/df/node/2743#_blank
http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/apresentacao_cldf_08-05-2015.pdf#_blank
http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/cartaz_debate_educ_27-05-15.pdf
http://forumeja.org.br/go/node/2023#_blank
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g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Oficina PROEJA-TRANSIARTE - Mémória Viva da Educação e da Arte em Movimento. Apresentação Oral, no dia 29/10/2015, durante a Semana Universitária UnB 2015. 
Mediadora Profª Dra.SHIRLEIDE PEREIRA DA SILVA CRUZ. Oficina ministrada por Dorisdei Valente Rodrigues. 
Hiperlink: http://semanauniversitaria.unb.br/images/Media/semana-universitaria-2015/docs2015/programacao_2015_semana.pdf 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

OFICINA TRANSIARTE realizada, em 29/10/2015, no XIV Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Apresentação da práxis transiarte na Escola Municipal Madre 
Francisca - GO participaram os gestores, e estudantes do segundo segmento da EJA. O objetivo da oficina, ministrada por Dorysdei Valente Rodrigues, foi identificar 
possibilidades de integrar a Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional, parte das atividades desenvolvidas no XIV Encontro Nacional de Educação de Jovens e 
Adultos. 
Hiperlink: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q12-RELATORIOOFICINAENEJA.pdf 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras) 

Palestra “PESQUISA EM EDUCAÇÃO E PRÁXIS”, apoiada em power point, ministrada pelo prof dr Erlando da Silva Rêses, no dia 01/08/2015, na abertura do 3° 

Encontro Presencial do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania com ênfase em EJA /2014-2015. A palestra teve como objetivo conhecer a 

abordagem que deve orientar a formulação o Projeto de Intervenção Local (PIL) como instrumento obrigatório de finalização do curso. 

Hiperlink:: http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/Pesquisa%20e%20Pr%C3%A1xis%20(Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20).ppt 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras) 

PLANO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO FIC INTEGRADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA SEDF, Agosto de 2015. Resumo: 

As Diretrizes Operacionais da EJA e as Orientações Pedagógicas da integração da Educação Profissional com o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos foram 

aprovadas em 2014 e normatizam o processo de expansão da forma integrada da Educação Profissional, possibilitando que o PROEJA-Transiarte se reconfigure, à luz 

dessa normatização. O Plano Distrital de Educação do DF, conforme LEI Nº 5.499, DE 14 DE JULHO DE 2015, apresenta uma série de estratégias para expandir a oferta 

da Educação Profissional integrada a EJA na Meta 10. Apesar de avanços e esforços no sentido de ampliar esse atendimento, precisamos superar a visão de suplência e de 

práticas aligeiradas na modalidade, avançando na concretização do currículo integrado. Para isso, o Plano de Trabalho consiste numa mobilização/organização de uma 

série de estratégias para implantação dessa política. Autora: Márcia Castilho de Sales, Coautores: Germano Costa e Dorisdei Valente. 

ANEXO: planej_implementacao_proeja-fic_pdf 

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Apresentação de Banner “ POTENCIALIDADES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁXIS DO PROEJA TRANSIARTE” realizada, no dia 20/11/2015, durante o 

I Encontro de Formação de Professores para a Educação, no campus Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB). Expositores: Dorisdei Valente Rodrigues e Jessica 

Nayara Mendonça 

Hiperlink: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/BANNER01-IFB.pdf 

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Apresentação oral “PRODUÇÕES CIBERARTÍSTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS”, feita por Dorysdei Valente Rodrigues, no dia 16/07/2015, no VI 

Encontro Hipertexto, realizado no período de 15 a 17 de julho de 2015 no Centro Pedagógico Paulo Freire na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus 

Bacanga, em São Luís - MA.  

Hiperlink:  http://media.wix.com/ugd/369aae_f6a3bae1fad9470b9f830516a5ec389d.pdf 

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Produção: Coordenação de mesa de abertura  

Exposição Oral, título: TEORIA DO CONHECIMENTO E MATERIALISMO-HISTORICO-DIALETICO, realizada no dia 18/06/2015 pelo prof Erlando da Silva 

Rêses. Nos dias 18 e 19/06/15 foi realizado o I Encontro dos Grupos de Pesquisa Marxistas da Faculdade de Educação e II Seminário do Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre a Formação e Atuação do Professor/Pedagogo, com o tema: “Teoria do conhecimento em Educação e Materialismo Histórico-Dialético”. A intenção do evento foi 

dar visibilidade aos grupos de estudos e pesquisas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), que desenvolvem seus trabalhos a partir da abordagem 

teórico-metodológica do Materialismo Histórico-Dialético (MHD).  

Hiperlink: : http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/folder_encontro_mhd_18_19-06-2015.pdf  (folder) 

Quantidade total     12 

 

2 Tipo do produto: FILME                 Indicador atividade: 3 

 

http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/folder_encontro_mhd_18_19-06-2015.pdf
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Vídeo, titulo: Alma Não tem cor. Produção estética realizada como um dos resultados da OFICINA 

TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 2A – EJA, no dia 28/12/15, com objetivo de integrar 

conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme mostra o 

preconceito ainda muito forte na sociedade. Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues. 

Coautores: Anderson Pereira de Carvalho, Cleidilene dos Santos Correia, Edenilson Souza dos 

Santos, Eliane Coelho, Jessica Tatiane Ferreira Soares, Josiel Alves de Oliveira, Maria Ivonete da 

Cruz Silva, Maria Zelia Gomes de Oliveria, Michelly da Conceição Frazão, Pâmela Farias Santos, 

Priscila Vanessa Pinheiro, Rafael Alcântara Machado, Rayelen Elen Silva Dourado, Samara Beatriz 

Conceição ,Stephanie Teixeira Nascimento.  

Hiperlink: : http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/31-

alma-nao-tem-cor  

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Audiovisual da apresentação das Metas 8,9,10 e 11 do Plano Distrital de Educação 2015-2024 

realizada por Maria Luiza Pinho Pereira. Síntese das Metas 8, 9, 10 e 11 do Plano Distrital de 

Educação 2015-2024 justificadas pelo histórico e diagnóstico da EJA no Distrito Federal 

apresentada em audiência pública, no dia 08/05/15, na Câmara  Legislativa Distrital do DF, na 

condição de membro do Fórum Distrital de Educação (FDE), representante do GTPA-Fórum 

EJA/DF (gravação pela equipe do Portal dos Fóruns de EJA do Brasil da FE/UnB). 

Hiperlink:  http://forumeja.org.br/df/node/2933 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Vídeo, Titulo: Ceilândia da Zica ao Zoca  Produção estética realizada como um dos resultados da 

OFICINA TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 2C1 – EJA, no dia 28/12/15, com objetivo 

de integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme 

foi construído a partir da reflexão da cidade de Ceilândia e os espaços de lazer no olhar dos 

moradores. Autor principal: Jessica Nayara Mendonça, Jonatas Moreira Teixeira e coautores: 

Fernanda Fernandes Muniz, Flaésio Pereira da Silva Júnior, Dorisdei V Rodrigues, Andressa 

Monteiro Fernandes, Andressa Romualdo dos Passos, Carlos Alan da Silva Alves, Daiane da Silva 

Costa, Danilo Soares Pereira, Gleidson Jose Pereira Dos Santos, Iranildo Ferreira de Souza, Jessica 

Guedes Matos, Jonatas Soares de Almeida, Marcos Antônio de carvalho Rosa, Paula Henrique da 

Silva, Lima Eugenio, Tairon Henrique De Sousa, Tanaka Bispo De Souza.  

 : 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/355-socorro/video/39-filme-2c-

ceilandia-da-zica-ao-zoca-doris-rodrigues-doris-rodrigues 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Vídeo, titulo: Desmatamento. Produção estética realizada como um dos resultados da OFICINA 

TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 2B – EJA, no dia 29/12/15, com  o objetivo de integrar 

conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme foi 

construído a partir da reflexão da tragédia em minas gerais. Os estudantes mostram o efeito do 

desmatamento. Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues. Coautores: Deyvison Pereira da Silva, 

Emily Katielen Amorim Alves, Gabriel Douglas da Conceição, Gabriel Fernandes de Brito, 

Guilherme Matheus Ferreira , Ivonete Morais Pinheiro,José Carlos Vargas Rabelo, Julia Naiva 

Serra, Nubia Regina Patrocinio Nascimento, Washington Luiz Alves Rodrigues da Silva, Welber 

Rodrigues da Silva.  

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/35-

desmatamento 

http://forumeja.org.br/df/node/2933#_blank
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e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Vídeo, titulo: Direito a saúde é cidadania. Produção estética realizada como um dos resultados da 

OFICINA TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 1A – EJA, no dia 29/12/15, com o objetivo 

de integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme 

faz uma referência ao atendimento do SUS .  
Palavras chaves: práxis transiarte, cidadania e EJA. Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues, 

coautores: Carlos Alberto de jesus, Ednalva Pereira Neto, Elisabete Oliveira Do Vale, Francione 

Rodrigues da Silva, Guilherme Bruno Santos Silveira, Kelliane de Jesus Pereira , Larissa Gabriella 

da Cruz , Maicon Carvalho Silva, Rodrigo de Oliveira Gomes, Sarah Ribeiro de Souza. 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/30-direito-a-

saude-e-cidadania-turma-1a 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Vídeo, titulo: É preciso Amar. Produção estética realizada como um dos resultados da OFICINA 

TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 2C2 – EJA, no dia 28/12/15, com o objetivo de 

integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme foi 

criado para provocar a reflexão sobre as relações provocadas pelo amor. Autor principal: Dorisdei 

Valente Rodrigues, coautores: Daniel Freitas Almeida, Jessica Pereira Silva, Mateus de Oliveira, 

Raphaella Maynara Lima Eugenio, Valdemar Vieira da Silva  

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/27-e-preciso-

amar 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Vídeo, titulo: Educação Ambiental. Produção estética realizada como um dos resultados da 

OFICINA TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 3B – EJA, no dia 28/12/15, com objetivo de 

integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme foi 

construído para chamar atenção da importância de jogar lixo no lixo. Autor principal: Dorisdei 

Valente Rodrigues, coautores: Alex Sampaio Da Costa, Carlos Magno Silva, Carlos Wander De 

Oliveira, Daniel De Oliveira Sousa, Debora De França Sousa, Gloria Ferreira Lopes, Guilherme De 

Sousa Rocha, Iza Helena Falcao Gomes, Janiele Pereira Mota, Jessica Rodrigues Amorim Lima, 

Jonathan Divino Dos Santos Oliveira, O Henrique Pereira De Jesus, Rayane Silvino Dos Passos, 

Uoben Rodrigues Ramos.  

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/33-educacao-

ambiental 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Vídeo, titulo: Juventude e oportunidade. Produção estética realizada como um dos resultados da 

OFICINA TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 2C3 – EJA, no dia 28/12/15, com objetivo 

de integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme 

foi construído a partir da reflexão das drogas e a falta de oportunidade dos jovens moradores. Autor 

principal: Dorisdei Valente Rodrigues, coautores: Aldiva Vilarino Alves, Amanda Aguiar Araujo, 

Bruno Farias Silva Estefani Honório Silva, João Paulo da Silva, Laise Sousa Chaves, Luana da 

Silva,Tiago Ribeiro Barros.  

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/28-juventude-e-

oportunidade 
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i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Videoanimação, título: O Preconceito contra o Ceilandense.Trata-se de uma produção de natureza 

estética digital, decorrente da ação coletiva nas Oficinas Transiarte no Centro de Ensino Médio 09 

(CEM9) de Ceilândia, com a Turma 2º C do 3º segmento, na 2ª etapa da EJA, no dia 21/12/2015. 

Essa construção transiartística arquitetou-se no diálogo entre o currículo de Língua Inglesa, aplicado 

à linguagem digital de modo colaborativo, e o mundo do trabalho. O Filme faz uma referência à 

necessidade de que o estudo, a aprendizagem na modalidade de EJA, dialogue com o mundo do 

trabalhador, a fim de favorecê-lo nas suas relações cotidianas, oferecendo oportunidades de um 

viver dignamente. Autores: Germano Augusto Caracol Costa  e William Marques Mesquita, 

coautores:  
Alison Felipe do Couto Silva, Barbara de Oliveira Costa, Bruno Ribeiro ,Charles de Araújo 

Monteiro, Claudete Alexandre de Souza, Davi Pereira de Castro Costa, Edson Silva Júnior, Érica 

Dantas de Lima Gomes, Edilane Santos Silva, Gerciene Luiz de Carvalho, Guilherme Bruno Ribeiro 

de Souza, Hawelly Ketelly Santos Silva, Jimmy Gomes da Silva, Júlio de Oliveira Costa, Karen 

Cardoso Rodrigues, Karina Meiriellen Barboza, Karulina Bezerra da Silva, Lisane Ingrid Rodrigues 

Silva, Luan Souza Santos, Márcia Urcino Fernandes, Margarete Sandra de Queiroz Costa, 

Marinalva Silveira Santos, Pedro Henrique Souza Ramos, Raphaela Alessandra Guerreiro de 

Freitas, Raquel Miranda Vieira, Ronicardo Lima, Samanta Ferreira Lopes da Silva, Thayná de 

Oliveira Costa, Thaynara Costa de Souza Matos, Vanderley Dutra Ferreira e Wesley Gonzaga 

Moreira da Silva.  

 https://www.youtube.com/watch?v=gHVqAzr1WeY&feature=youtu.be 

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Vídeo, titulo: Pichar Não É Legal . Produção estética realizada como um dos resultados da 

OFICINA TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 3B – EJA, dia 29/12/15, com objetivo de 

integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme foi 

construído para chamar atenção que pichar não é legal. Autor principal: Dorisdei Valente 

Rodrigues,coautores: Cleusiane Ribeiro Barros, Fabiana Teixeira Dias Santos, Francisca Heuza 

Paiva, Gilvan De Sá Lucena Filho, Jeferson Dos Santos Marques, Leonardo Carvalho De Sousa, 

Leonardo Da Silva Omena, Marcos Messias Pacheco Bezerra, Maria Rosimar Ribeiro De Lima, 

Nayara Ribeiro De Lima.  

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/34-pichar-nao-e-

legal 

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Vídeo, titulo: Respeite A Vida. Produção estética realizada como um dos resultados da OFICINA 

TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 1B – EJA, dia 29/12/15, com objetivo de integrar 

conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme busca 

conscientizar os motoristas sobre o respeito à vida. Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues, 

coautores: Elias Ferreira Pereira, Gabriel Almeida Alcântara, Jeferson Soares Almeida, Jessica 

Horrana de Lima Alves, Johne Marcos Pereira Soares, Marcus Vinicius Teixeira Nascimento, Maria 

Leide Oliveira Lima. Marta Souza Gomes, Priscila Raquel Da Rocha. 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/26-respeite-a-

vida 
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l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Vídeo, titulo: Se não cuidar é fogo. Produção estética realizada como um dos resultados da 

OFICINA TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 1C – EJA, dia 29/12/15, com objetivo de 

integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O filme faz 

um pelo cigarro que os motoristas jogam dos carros. Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues, 

coautores: Camila dos Santos do Nascimento, Kananda Periera dos Reis, Leonardo da Silva 

Cardoso, Marilene Gomes da Silva, Paulo Victor Araujo Cunha, Rosangela Sousa Borges, Yana 

Évellyn de Carvalho Ferreira.  

Link: http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/29-se-nao-se-

cuidar-e-fogo  

m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Vídeo, titulo: Trabalhador Brasileiro. Produção estética realizada como um dos resultados da 

OFICINA TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 3A – EJA, dia 28/12/2015, com o objetivo 

de integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme 

foi construído a partir da reflexão Do trabalho domestico e das dificuldades da profissão com 

relação a carteira assinada. Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues, coautores: Ariele Chaves 

Souza, Cintia Da Silva Alves, Eduardo Wellington De  

Sousa Costa, Franciele Caetano Almeida, Gleide Rodrigues Da Silva, Keylla Maria Do Nascimento 

Silva, Mateus Pereira Dos Santos, Natalia Rodrigues Da Fonseca, Nayron Augusto Santos Marques, 

Raquel Leite Da Silva, Ravena Raquel Campelo Dias, Renato Luiz De Lima Alves, Yula Da Silva 

Almeida.  

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/354-super-user/video/32-trabalhador-

brasileiro 

n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Vídeo, tTitulo: Violência  Infantil . Produção estética realizada como um dos resultados da 

OFICINA TRANSIARTE no CED 07 - com a TURMA 1D – EJA, dia 28/12/2015, com objetivo de 

integrar conteúdos do curso básico de informática á disciplina de arte do ensino médio. O Filme 

mostra a violência sofrida por uma criança e representa a realidade de muitas crianças da região. 

Autor principal: Flaésio Pereira da Silva Júnior e Fernanda Fernandes Muniz, coautores: Jessica 

Nayara Mendonça, Jonatas Moreira Teixeira, Dorisdei V Rodrigues, Amanda Rodrigues Santos, 

Guilherme Alcântara Durans, Idelmário Conceição Carvalho, Maria Eduany Alves Batista, 

Micherline Alves Oliveira,Patrick Alves de Moura.  

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/transvideos/355-socorro/video/38-violencia-

infantil 

o) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Vídeo, título: Vontade de Aprender. Trata-se de uma produção de natureza estética digital, 

decorrente da ação coletiva nas Oficinas Transiarte no Centro de Ensino Médio 09 (CEM9) de 

Ceilândia, com a Turma 2º C do 3º segmento, na 2ª etapa da EJA (23/06/15). Essa construção 

transiartística arquitetou-se no diálogo entre o currículo de Língua Inglesa, aplicado à linguagem 

digital de modo colaborativo, e o mundo do trabalho. O Filme faz uma referência à necessidade de 

que o estudo, a aprendizagem na modalidade de EJA, dialogue com o mundo do trabalhador, a fim 

de favorecê-lo nas suas relações cotidianas, oferecendo oportunidades de um viver dignamente. 

Autores: Germano Augusto Caracol Costa  e William Marques Mesquita, coautores: Barbara de 

Oliveira Costa, David Cardoso Procer Correa, Érica Dantas de Lima Gomes, Edilane Santos Silva, 

Júlio de Oliveira Costa, Márcia Urcino Fernandes, Margarete Sandra de Queiroz Costa, Marinalva 

Silveira Santos, Rossana Alves Borges e Thayná de Oliveira Costa.  
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https://www.youtube.com/watch?v=bFoqraBNvwU 

Quantidade total  15 

 
 
3) Tipo do produto: RELATÓRIO                                            Indicador atividade: 3 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Relatório/Quadro de atividades -  OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 1A – EJA, período 

de 04 de agosto a 29 de dezembro de 2015. Resumo: objetivo de integrar conteúdos do curso básico 

de informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 22 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 1º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo: Direito a saúde é cidadania. Autor 

principal: Dorisdei Valente Rodrigues. 

 http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q1-RELATORIO1A-EJA.pdf 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 1B – EJA, período 

de 04 de agosto a 29 de dezembro. Resumo: objetivo de integrar conteúdos do curso básico de 

informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 22 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte no 1º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo: Respeite a Vida. Autor principal: Dorisdei 

Valente Rodrigues. 

 Link: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q2-RELATORIO1B-EJA.pdf 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 1C – EJA, período 

de 04 de agosto a 29 de dezembro. RESUMO: bjetivo de integrar conteúdos do curso básico de 

informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 19 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 1º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo: Se não cuidar é fogo. Autor principal: 

Dorisdei Valente Rodrigues  

Link: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q3-RELATORIO1C-EJA.pdf 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 1D – EJA, período 

de 17 de agosto a 28 de dezembro. RESUMO: Com objetivo de integrar conteúdos do curso básico 

de informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 18 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 1º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo: Violência Infantil. Autor principal: 

Dorisdei Valente Rodrigues 
Link: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q4-RELATORIO1D-EJA.pdf 
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e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 2A – EJA, período 

de 17 de agosto a 28 de dezembro. RESUMO: objetivo de integrar conteúdos do curso básico de 

informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 31 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 2.º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo 1: Ceilândia , titulo 2: Alma não tem cor. 

Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues  

Link: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q5%20-RELATORIO2A-EJA.pdf 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 2B – EJA, período: 

04 de agosto a 29 de dezembro. RESUMO: objetivo de integrar conteúdos do curso básico de 

informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 32 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 2º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo: Desmatamento.Autor principal: Dorisdei 

Valente Rodrigues 

Link: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q6-RELATORIO2B-EJA.pdf 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 2C – EJA, período: 

17 de agosto a 28 de dezembro. RESUMO: objetivo de integrar conteúdos do curso básico de 

informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 35 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 2º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram três filmes a partir das experimentações 

com softwares de edição e manipulação. Títulos: É preciso Amar; Juventude e oportunidade; 

Ceilândia da Zica ao Zoca.Autor principal: Dorisdei Valente Rodrigues 

Link: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q7-RELATORIO2C-EJA.pdf 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 3A – EJA, período: 

17 de agosto a 28 de dezembro. RESUMO:  objetivo de integrar conteúdos do curso básico de 

informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 26 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 3º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo: Trabalhador Brasileiro. Autor principal: 

Dorisdei Valente Rodrigues 

Link: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q8-RELATORIO3A-EJA.pdf   
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i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 3B – EJA, período: 

17 de agosto a 28 de dezembro. RESUMO: objetivo de integrar conteúdos do curso básico de 

informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 25 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 3º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo: Educação Ambiental. Autor principal: 

Dorisdei Valente Rodrigues 

http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q9-RELATORIO3B-EJA.pdf 

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório/Quadro de atividades - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - TURMA 3C – EJA, período: 

04 de agosto a 29 de dezembro. RESUMO: objetivo de integrar conteúdos do curso básico de 

informática á disciplina de arte do ensino médio. Desenvolve-se a práxis da transiarte no Centro 

Educacional 07 localizado na cidade de Ceilândia- DF com estudantes da EJA com carga horária de 

20 horas. Atendimento de 21 estudantes todos matriculados regularmente na disciplina de arte do 3º 

ano do ensino médio. Ao término os estudantes produziram a partir das experimentações com 

softwares de edição e manipulação um filme com titulo: Pichar Não É Legal Autor principal: 

Dorisdei Valente Rodrigues 

http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q%2010-RELATORIO3C-EJA.pdf 

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Registro visual (fotografia) - OFICINA TRANSIARTE CED 07 - EJA , período: 04 de agosto a 29 

de dezembro. RESUMO: As fotografias compõem momentos das oficinas realizadas no segundo 

semestre com diferentes turmas no segundo semestre de 2015. Autor principal: Dorisdei Valente 

Rodrigues  

http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/Q11_REGISTROVISUAL-EJA.pdf 

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório (escrito e foto) de estudante da UnB (graduação) das suas experiências desenvolvidas no 

grupo de pesquisa Proeja-Transiarte no Centro Educacional 07 de Ceilândia durante o segundo 

semestre de 2015. Autora: Anny Cristinne Silva Rodrigues. Data: 29/12/15. 

Anexo: relato_anny.pdf 

m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório (escrito e foto) de estudante da UnB (graduação) das suas experiências desenvolvidas no 

grupo de pesquisa Proeja-Transiarte no Centro Educacional 07 de Ceilândia durante o segundo 

semestre de 2015. Autor: Flaésio Pereira da Silva Júnior. Data: 29/12/15. 

Anexo: relato_flaesio_pdf 

n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Relatório (escrito e foto) de estudante da UnB (graduação) das suas experiências desenvolvidas no 

grupo de pesquisa Proeja-Transiarte no Centro Educacional 07 de Ceilândia durante o segundo 

semestre de 2015. Autor: Israel Barroso e Dorysdei Valente Rodrigues. Data: 29/12/15. 

Anexo relato_glauson_pdf 

Quantidade total   14 
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5.2 PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

1) Tipo do produto: Tese de doutorado                                       Indicador atividade: 1 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Tese de doutorado, título: TRANSIARTE A ARTE DE TRANSIÇÃO. Defesa: 29/06/15. 

RESUMO: Este trabalho apresenta as potencialidades das tecnologias digitais na práxis da 

Transiarte: como uma proposição para inovar em situações de ensino e aprendizagem, pela inserção 

de uma cultura didática digital no desenvolvimento de experiências a partir da inclusão da arte 

digital na educação de jovens e adultos (EJA). Autora: Dorisdei Valente Rodrigues. 

 http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/tese_dorisdei-valente_fe-unb.pdf 

Quantidade total   01 

 

 

2) Tipo do produto: Dissertação de Mestrado (qualificação)           Indicador atividade: 1 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Qualificação de Mestrado Acadêmico, título: A Construção Identitária nas Produções Transiarte , dia 9 

de julho de 2015. Autoria de  Germano Augusto Caracol Costa e orientação do Prof. Dr. Lúcio França 

Teles.  

 ANEXO: qualif_dissert_germano_pdf 

Quantidade total    01 

 

 

3) Tipo do produto: Trabalho Final de Curso (Especialização)                Indicador 

atividade: 1 

 

3.1 – Orientação de Trabalho – Projeto de Intervenção Local - PIL 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):   

Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: A ARTICULAÇÃO 

DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 

JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA-GO, apresentado 

para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e 

Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como exigência parcial para a 

obtenção do grau de Especialista, sob orientação da Profa. Maria Luiza Pinho Pereira - Universidade 

de Brasília 2015. Autores: Lukas Thiago Cardoso, Ricardo da Costa e Silva Camilo Alves, Sueli 

Mamede Lôbo e Venilton Lourenço Lisbôa. 

 orientacao_pil_prof-maria-luiza_01_pdf 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

TERRITORIAL E DO TRABALHO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, apresentado para a Banca 

Examinadora do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-

2015, no dia 07/11/2015, como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do Prof. Dr 

Erlando da Silva Rêses - Universidade de Brasília 2015. Autor: Jefferson Amauri Leite de Oliveira. 
 ANEXO: orientacao_pil_prof-erlando_02_pdf 
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c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):   

Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: CONCEPÇÃO E A 

PRÁTICA DOCENTE DA EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS, apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de 

Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 

07/11/2015, como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação da 

Profa. Maria Luiza Pinho Pereira - Universidade de Brasília 2015. Autora: Francilene Barbosa 

Canuto. 
 orientacao_pil_prof-maria-luiza_02_pdf 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: DIÁLOGOS SOBRE DIREITOS 

HUMANOS E DIVERSIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, apresentado para a 

Banca Examinadora do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 

2014-2015, no dia 07/11/2015, como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do Prof. 

Dr Erlando da Silva Rêses - Universidade de Brasília 2015. Autores: Lenilda Damasceno Perpetuo, Luciene de Oliveira 

Vieira, Márcia Albertina Dumont Venâncio e Mírian de Oliveira Maciel 
 orientacao_pil_prof-erlando_03_pdf 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: EDUCAÇÃO INTEGRAL E 

PROFISSIONAL NA EJA PARA UM MUNICÍPIO COM VULNERABILIBADE SOCIAL apresentado para a Banca 

Examinadora do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-

2015, no dia 07/11/2015, como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do Prof. Dr 

Erlando da Silva Rêses - Universidade de Brasília 2015. Autor: Elaine Barbosa Rosa 
 orientacao_pil_prof-erlando_01_pdf 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):   

Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: EDUCAÇÃO NAS 

PRISÕES: A RELAÇÃO DOS CONHECIMENTOS COM A VIDA DAS PESSOAS PRIVADAS 

DE LIBERDADE, apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em 

Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como 

exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação da Profa. Maria Luiza 

Pinho Pereira - Universidade de Brasília 2015. Autora: Jany Gonçalves Nery Rodrigues. 
 orientacao_pil_prof-maria-luiza_03_pdf 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: ENEM 

COMUNITÁRIO - UMA PROPOSTA PARA A CONTENÇÃO DE EVASÃO ESCOLAR E O 

DESETÍMULO NA EJA apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em 

Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como 

exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do Profª Márcia Castilho 

de Sales - Universidade de Brasília 2015. Autores: Betânia Silva Rocha Menezes e Júlio César de 

Castro Gabriel. 
 orientacao_pil_prof-marcia-sales_01_pdf 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: EXPANSÃO DA OFERTA DA EJA 

INTEGRADA COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE 

ENSINO PLANO PILOTO/CRUZEIRO, apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em 

Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como exigência parcial para 

a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do Profª Márcia Castilho de Sales - Universidade de Brasília 2015. 

Autora: Luana Guimaraes 
 orientacao_pil_prof-marcia-sales_02_pdf 
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i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO: O 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE ARTES NO CONTEXTO DO CURSO TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 

INTEGRADO À EJA EM UMA ESCOLA DO CAMPO, apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de 

Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como 

exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do Profª Márcia Castilho de Sales - 

Universidade de Brasília 2015. Autora: Júlia Brito Fagundes 
 orientacao_pil_prof-marcia-sales_03_pdf 

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: GEOGRAFIA NA EJA: ESTRATÉGIAS 

INTERDISCIPLINARES PELA INSERÇÃO DA TECNOLOGIA apresentado para a Banca Examinadora do III Curso 

de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como 

exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do Profª Dorisdei Valente Rodrigues - 

Universidade de Brasília 2015. Autor: Décio Couto Caixeta 
 orientacao_pil_prof-dorisdei-valente_01_pdf 

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):   

Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: JOGOS LÚDICOS: 

CONTRIBUIÇÃO PARA REFLEXÃO DIDÁTICA SOBRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS COM 

USO DE MÍDIAS NA MATEMÁTICA, apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de 

Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 

07/11/2015, como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação da 

Profa. Maria Luiza Pinho Pereira - Universidade de Brasília 2015. Autora: Simonilva Alves Soares. 
 orientacao_pil_prof-maria-luiza_05_pdf 

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: O PAPEL DO ORIENTADOR 

EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO PROFISSIONAL AO ADULTO SURDO NA EJA 

apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com 

ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob 

orientação do Prof. Dr Erlando da Silva Rêses - Universidade de Brasília 2015. Autor: Érick Souza Nunes 
 orientacao_pil_prof-erlando_04_pdf 

m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), O USO DA TECNOLOGIA COMO PRÁTICA 

PEDAGÓGICA EMANCIPATÓRIA NO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), apresentado 

para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em 

EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do 

Prof. Dr Erlando da Silva Rêses - Universidade de Brasília 2015. Autor: Paulo Roberto da Conceição Santos 
 orientacao_pil_prof-erlando_05_pdf 

n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: PROEJA A DISTÂNCIA SOB OS 

OLHARES DOS ESTUDANTES FORMADOS E DEMAIS ATORES ESCOLARES DO CEP - ESCOLA TÉCNICA 

DE CEILÂNDIA: RELAÇÃO ENTRE A PROJEÇÃO PROFISSIONAL E A FORMAÇÃO TÉCNICA, apresentado 

para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase em 

EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do 

Profª Márcia Castilho de Sales - Universidade de Brasília 2015. Autores: Hélio Queiroz Caixeta, Maria Aparecida Lopes 

Carneiro, Nathanael Kleber Fernandes e Riveria Pereira da Silva. 
 orientacao_pil_prof-marcia-sales_04_pdf 
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o) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):   

Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: UMA VISÃO 

INTEGRADA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS, apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em Educação 

na Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como exigência 

parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação da Profa. Maria Luiza Pinho Pereira - 

Universidade de Brasília 2015. Autor: Rafael Fernandes de Almeida 
 orientacao_pil_prof-maria-luiza_04_pdf 

Quantidade total   15 

 

 

3.2 – Participação em Banca de Defesa – Projeto de Intervenção Local - PIL 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):   

Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto de Intervenção Local (PIL), título: EDUCAÇÃO 

INTEGRAL E PROFISSIONAL NA EJA PARA UM MUNICÍPIO COM VULNERABILIBADE 

SOCIAL, apresentado para a Banca Examinadora do III Curso de Especialização em Educação na 

Diversidade e Cidadania, com ênfase em EJA ) 2014-2015, no dia 07/11/2015, como exigência 

parcial para a obtenção do grau de Especialista, sob orientação do Prof Erlando da Silva Rêses, 

Universidade de Brasília 2015. Autores: Elaine Barbosa Rosa. Convidada para a banca avaliadora: 

Profa. Maria Luiza Pinho Pereira  

 banca_pil_prof-maria-luiza_01_pdf 

Quantidade total     01 

 

 

4) Tipo do produto: Artigo                                  Indicador atividade: 1 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Artigo, Titulo: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO COLETIVO DA PRÁXIS DA 

TRANSIARTE NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, novembro 2014. 

RESUMO: artigo publicado na revista “LINGUAGENS, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE” Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí. Autora principal: Dorisdei Valente 

Rodrigue 

 http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/LES_29_25%20NOVEMBRO%202014.p  

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Artigo Científico , Titulo: A Transiarte em Diálogo com o Currículo Escolar na Cibercultura, 
28 de dezembro  de 2015. Resumo: As tecnologias digitais passam a figurar em nossas vidas de modo a 

influenciar e modificar as relações sociais, o processo cultural e o fazer educação. Nesses contextos, 

adentrar no ambiente da cibercultura solicita o imperativo da inclusão digital, a fim de proporcionar a 

ampliação da comunicação e da aprendizagem dos sujeitos em redes. Para tanto, a práxis da transiarte, 

uma arte de transição, configura-se pelas produções digitais noutro diálogo com as identidades dos 

educandos, pois referenciam situações-problema a partir do currículo escolar, materializadas em 

formatos trans-artísticos, como vídeo, animação etc. Autor/pesquisador: Germano Augusto Caracol 

Costa, coautor: Prof. Dr. Lucio França Teles (PPGE – UnB – FE)  
 ANEXO: artigo_transiarte-dialogo-curriculo-eja_germano_pdf 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Artigo, título: O MOVIMENTO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DA EJA PARA ATUAREM 

NA FORMA INTEGRADA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, apresentado no V Seminário Nacional 

sobre Formação de Educadores de Jovens e Adultos -13 a 15 de maio de 2015 – Campinas-SP. 

RESUMO: O Curso para Professores atuarem nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio na 

modalidade da EJA foi desenvolvido em duas escolas da EJA do Sistema Público de Ensino do DF. Em 

encontros ocorridos no ano de 2014, a formação se constituía como a construção coletiva do Plano de 

Curso dessa oferta integrada. Ao construir o Plano de Curso a equipe da escola (gestores, coordenadores 

e docentes) compreendiam do conceito, princípios e estrutura do currículo integrado, instituindo uma 

relação dialógica de a prática pensar a prática. A metodologia utilizada foi a da Pedagogia Histórico-

Crítica articulada pelo Currículo da Educação Básica da SEDF. A cada encontro coletivo os professores 

construíam passo a passo o plano de curso, definindo no currículo integrado os eixos: transversal, 

semestrais ou anuais, as etapas de terminalidade, o Projeto Integrador e as atividades integradoras. O 

resultado permitiu a compreensão da totalidade do processo, as especificidades do Curso de Técnico 

Integrado e o papel de todos para a implantação do mesmo. ISBN: 9788579932625. Autora: Márcia 

Castilho de Sales    
 ANEXO: artigo01_marcia-sales_pdf 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Artigo, titulo: PRODUÇÕES CIBERARTÍSTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ 

CYBER ARTISTIC PRODUCTIONS IN THE EDUCATION OF YOUNGSTERS AND ADULTS. 

Data: 28/10/15. RESUMO:  O artigo identifica-se a escola como espaço de desafios que integre a cultura 

tecnológica por meio de experiências de produções da arte digital como lugar de descoberta, 

experimentação, autonomia e possibilidades inter e transdisciplinar de encontro das diferentes áreas de 

conhecimentos e das novas linguagens midiáticas. Ampliando a apropriação das tecnologias de 

comunicação e informação para além de aparatos tecnológicos, para além da instrumentalização. ISSN 

1984-9117. Autora: Dorisdei Valente Rodrigues 

 http://media.wix.com/ugd/369aae_f6a3bae1fad9470b9f830516a5ec389d.pdf 

Quantidade total    03 

 

3) Tipo do produto: Capítulo de Livro      Indicador atividade: _____ 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Capítulo de livro, tTitulo: COLABORAÇÃO NA TRANSIARTE E PRODUÇÃO ESTÉTICA. 

RESUMO. Publicado In: TELES , L. Aprendizagem Colaborativa Online: Práticas e reflexões de 

aprendizagem online em ambientes colaborativos Virtuais. Deutschland: Novas Edições Acadêmicas, 

2015. p. 36-47. ISBN -13:978-3639-83861-09 . Autora: Dorisdei Valente Rodrigues 

http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/LIVRO-

APREDNDIZAGEMCOLABORATIVA.jpg 
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b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Capítulo de livro, titulo: A Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores na organização da 

educação brasileira. RESUMO: O texto apresenta o trabalho como eixo articulador da modalidade 

de ensino (Educação de Jovens e Adultos), ao mesmo tempo em que se destaca a 

tese do trabalho como princípio ontológico e destaca a centralidade do conceito de classe social para 

a compreensão da EJA e de seus sujeitos em permanente luta por seus direitos, segundo diferentes 

níveis de consciência e organização política em movimentos sociais populares, estudantis, sindicais 

e partidários contra os interesses do capital. Está no prelo e será publicado In: ROCHA, Maria Zélia 

Borba e PIMENTEL, Nara Maria (orgs). ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: 

Marcos Contemporâneos. Editora UnB. p. 242-278. Autores: Erlando da Silva Rêses e Maria Luiza 

Pinho Pereira 
 ANEXO: capit-livro_eja-trabalhadores-org-ed-brasileira_doc 

Quantidade total 02 

 

) Tipo do produto: Livro      Indicador atividade: 1 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Livro, titulo: O PROJETO TRANSIARTE - UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA-AÇÃO EM 

CIBERARTE. RESUMO: O projeto trata de temas de situação problema-desafio, a partir de uma nova 

linguagem midiática, desenvolvendo habilidades com softwares e hardwares na construção artística 

permitindo ao jovem/adulto superar uma atuação passiva, ou de mera recepção de informações ou 

imagens no ciberespaço. Deutschland: Novas Edições Acadêmicas, v. 1, 2015. 132 p. ISBN-13: 978-3-

639-83390-4.  Autora: Dorisdei Valente Rodrigues 

 Link: http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/LIVRO-PROJETOTRANSIARTE.jpg 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Livro, titulo: De Vocação para Profissão: Sindicalismo Docente da Educação Básica no Brasil. 

RESUMO: O livro apresenta a singularidade da profissão de professor, a partir do debate da 

identidade social, da proletarização do trabalho docente e do trabalho por vocação. Aborda ainda a 

origem do Associativismo Docente no Brasil e a constituição sócio-histórica do Sindicalismo 

Docente da Educação Básica no Rio de Janeiro. Rêses, Erlando da Silva.  De vocação para 

profissão: sindicalismo docente da educação básica no Brasil / Erlando da Silva Rêses. - Brasília: 

Paralelo 15, 2015. 196p. ISBN: 978-85-86315-98-5. Autor: Erlando da Silva Rêses 

 http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/livro_sindicalismo_erlandoreses.pdf 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Livro, título: Universidade e Movimentos e Sociais. RESUMO: A presente obra cumpre a função de 

recolocar e fortalecer o papel da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, entendendo que a 

universidade tem o papel de retornar à sociedade o saber que dela se origina. Ela inclui o sentido da 

permanência da relação acadêmica com a intervenção para a mudança, prevalecendo a 

democratização da ciência. Rêses, Erlando da Silva (org.). Universidade e Movimentos Sociais. 

Belo Horizonte/MG: Fino Traço, 2015. 284 p. ISBN 978-85-8054-278-3.Autor principal: Erlando 

da Silva Rêses. Coautores: Alberto Mesaque Martins; Alexandre Bernardino Costa; Clélia Maria de 

Sousa Ferreira Parreira; Fabiane Macedo Borges; José Geraldo de Sousa Junior; Lívia Gimenes Dias 

da Fonseca; Luiz Alves da Silva; Luiza de Marilac Meireles Barbosa; Maria Lúcia Pinto Leal; Maria 

Luiza Pinho Pereira; Maria Madalena Tôrres;  Nair Heloisa Bicalho de Sousa; Oviromar Flores; 

Paíque Duques Lima; Patrícia Maria Fonseca Escalda;  Perci Coelho de Souza; Vicente de Paula 

Faleiros. 
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 ANEXO: livro_univers-movim-sociais_doc 

Quantidade total    03 

 

5) Tipo do produto: Monografia      Indicador atividade: 1 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) “A IMPORTÂNCIA DO COORDENADOR DA EJA 

COMO MEDIADOR ENTRE CURRÍCULO E PRÁXIS .Monografia apresentada para a banca 

examinadora do Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica, no dia 19/12/2015, como 

exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista em Gestão Escolar sob orientação da Profa. 

Dra. Rita Silvana Santana dos Santos - Universidade de Brasília 2015. Autora: Dorisdei Valente 

Rodrigues 

 http://proejatransiarte.ifg.edu.br/images/rel2015/TCC-coordenacaopedagogica.pdf 

Quantidade total   01 

 

 

6) Tipo do produto: Instrumento Normativo      Indicador atividade: 6 

 

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Instrumento Normativo Legal. Titulo: Redação final do Projeto de Lei nº 428/2015 aprovado pela CLDF em 

16/06/2015 e publicado no DCL Ano XXIV  n.115 Brasília, em 25/06/2015. O Projeto do Plano Distrital de 

Educação - PDE / 2015-2024 foi amplamente discutido e apreciado pelos integrantes do FDE, assessores 

legislativos, Deputados distritais, nas Comissões de Educação, Saúde e Cultura (CESC) e  de Economia, Orçamento 

e Finanças (CEOF) da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, sobretudo nas três semanas anteriores ao dia 

16/06/2015, quando o referido projeto passou, às 10h, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, às 15h, no 

Plenário da CLDF, onde foi aprovado por 17 votos favoráveis e 7 contra o substitutivo que eliminou a expressão 

"ideologia de gênero", à semelhança da redação final do PNE-lei 13.005/2014 Autores: Maria Luiza Pinho Pereira , 

demais:membros do FDE, assessores legislativos, deputados distritais e sociedade civil  

http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/dcl_n%C2%BA_115_25-junho-2015_redacao-final-pde.pdf 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Instrumento Normativo Legal. Titulo: Lei Nº 5.499, de 14 de julho de 2015 sancionada com 42 vetos, 

publicada no DODF ANO XLIV Suplemento  nº 135, em 15/07/2015. RESUMO: Lei Nº 5.499, de 14 de julho 

de 2015 sancionada pelo Governador Rodrigo Rollemberg -PSB , em audiência pública no Palácio do 

Buriti, com 42 vetos, dentre eles 10 estratégias referidas às Metas: 8.27;9.2;9.12;9.18;9.21;10.5;10.11; 

10.25;10.27;11.3. Autores: Maria Luiza Pinho Pereira , demais:membros do FDE, assessores legislativos, 

deputados distritais e sociedade civil 

 http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/dodf_135_pde_sancionado_com_vetos.pdf 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Instrumento Normativo Legal. Titulo:  Ata da Reunião de Exame e Proposta de Conciliação dos vetos ao PDE 

2015-2024 

RESUMO: No dia 06 de outubro de 2015, reuniram-se no Gabinete do Deputado Distrital Reginaldo Veras-

PDT os representantes indicados, na reunião de 30 de setembro de 2015 da Comissão de Educação, Saúde e 

Cultura-CESC da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a comporem o Grupo de Trabalho para exame e 

proposta de conciliação dos vetos apostos ao Plano Distrital de Educação / 2015-2024. Autores: Maria Luiza 

Pinho Pereira , demais:membros do FDE, assessores legislativos, deputados distritais e sociedade civil 

 http://forumeja.org.br/df/node/2973 

http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/dcl_nº_115_25-junho-2015_redacao-final-pde.pdf#_blank
http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/dodf_135_pde_sancionado_com_vetos.pdf#_blank
http://forumeja.org.br/df/node/2973#_blank


______________________________Relatório de Atividades do Programa 

13769_OBEDUC_2012 

57 

 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Instrumento Normativo Legal - Ata da Reunião de Reexame e Proposta de Consenso dos Vetos ao PDE 2015-

2024. No dia 11 de dezembro de 2015, reuniram-se no Gabinete do Deputado Distrital Reginaldo Veras-PDT 

os representantes indicados, na reunião de 30 de setembro de 2015 da Comissão de Educação, Saúde e Cultura-

CESC da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a comporem o Grupo de Trabalho para reexame e proposta 

de consenso dos vetos apostos ao Plano Distrital de Educação / 2015-2024. Autora principal: Maria Luiza 

Pinho Pereira, coautores: demais membros do FDE, assessores legislativos de cinco deputados 

distritais, gestores públicos, assessor parlamentar do Governador 

 http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/ata_da_reuniao_de_reexame.pdf 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  

Instrumento Normativo Legal. Titulo: Redação final da Lei Nº 5.499, de 14 de julho de 2015 (Autoria do 

Projeto: Poder Executivo) após apreciação dos vetos no plenário da CLDF. Por acordo de líderes e ajustes em 

plenário do dia 14/12/2015 foi aprovada a redação final com manutenção de quatro vetos às estratégias 

referidas às Metas: 8.27; 10.11; 10.25;11.3. e derrubada de seis vetos às seguintes estratégias referidas às 

Metas: 9.2;9.12;9.18; 9.21;10.5;10.27. Autores: Maria Luiza Pinho Pereira , demais:membros do FDE, 

assessores legislativos, deputados distritais e sociedade civil 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2015/12_Dezembro/DODF%20N%C2%BA%20246%20de%2024-

12-2015/Se%C3%A7%C3%A3o%2001.pdf 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 

Instrumento Normativo Legal, titulo: Lei Nº 5.499, de 14 de julho de 2015 promulgada pela Presidente da 

CLDF. RESUMO:\Lei Nº 5.499, de 14 de julho de 2015 (Autoria do Projeto: Poder Executivo) Aprova o Plano 

Distrital de Educação - PDE e dá outras providências. A PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO 

DISTRITO FEDERAL promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte 

Lei, oriunda de Projeto vetado parcialmente pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, em 23/12/2015, publicado no DODF Ano XLIV edução n.246 de 24/12/2015. 

Autores: Maria Luiza Pinho Pereira , demais: membros do FDE, assessores legislativos, deputados distritais e 

sociedade civil 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2015/12_Dezembro/DODF%20N%C2%BA%20246%20de%2024-

12-2015/Se%C3%A7%C3%A3o%2001.pdf 

Quantidade total   06 

 

 

 

 

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 ano de 2015 encerrou o trabalho mais específico da equipe de pesquisa Obeduc da UFG com as 

dez escolas de EJA do Município de Goiânia, onde realizamos a experiência do Proeja/FIC. As 

produções apresentadas neste relatório informam em parte os impactos desta experiência de dois anos 

e meio, que buscou integrar o ensino fundamental com a formação profissional, numa parceria 

constituída entre a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, a Universidade Federal de Goiás e 

http://forumeja.org.br/df/sites/forumeja.org.br.df/files/ata_da_reuniao_de_reexame.pdf#_blank
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2015/12_Dezembro/DODF%20Nº%20246%20de%2024-12-2015/Seção%2001.pdf#_blank
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2015/12_Dezembro/DODF%20Nº%20246%20de%2024-12-2015/Seção%2001.pdf#_blank
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2015/12_Dezembro/DODF%20Nº%20246%20de%2024-12-2015/Seção%2001.pdf#_blank
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2015/12_Dezembro/DODF%20Nº%20246%20de%2024-12-2015/Seção%2001.pdf#_blank
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o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás. O processo de avaliação ainda está 

em curso, mas já é possível afirmar que a retomada do processo de formação continuada dos 

profissionais da EJA no Município foi o ponto de maior relevância desta experiência. No ano de 2015 

foram certificados com a formação continuada de 112 horas o total de 86 profissionais da rede 

municipal de Goiânia. Este processo formativo possibilitou a retomada da Proposta Político 

Pedagógica da Educação de Adolescentes Jovens e Adultos (EAJA), materializada em experiências 

pedagógicas inovadoras como as aulas compartilhadas. Persistiram no final da experiência ainda 

algumas dificuldades de escrita dos professores pesquisadores, já identificados no relatório anterior. 

Em função do processo de greve na UFG, no ano de 2015, tivemos apenas um Trabalho de 

Conclusão de Curso defendido neste ano sobre a experiência de pesquisa.  

Foram defendidas duas dissertações de mestrado no PPGE/UFG e uma professora pesquisadora da 

educação básica foi selecionada no curso de mestrado com temática referente à pesquisa. Foi 

realizado o processo seletivo do Minter com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Mato Grosso, onde existem dois projetos de pesquisa em EJA integrada a Educação Profissional. Os 

pesquisadores do Obeduc participaram de bancas de qualificação e defesa em outros programas com 

temáticas vinculadas à pesquisa.  

A construção e aprovação de um projeto de pesquisa de pós-doutorado na Universidade de 

Sevilla/Espanha, com temática vinculada às pesquisas Obeduc. 

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. No caso do IF Goiano a participação de bolsistas da Pedagogia, 

curso novo, tem permitido problematizar questões referentes a formação dos estudantes da EJA que 

chegam ao curso, assim como suas trajetórias formativas. A formação de bolsistas da licenciatura e 

seu dialogo com a realidade do Proeja, possibilita uma compreensão mais ampliada da intersecção 

entre EJA e EP, mas também do desafio de se fazer a escolarização básica de milhões de brasileiros 

que não concluíram a educação básica. 

 

Núcleo 1 – UFES 

Durante o ano de 2015, as ações da pesquisa no Núcleo I voltaram-se para integrar atividades entre as 

instâncias envolvidas quais sejam o Instituto federal nos campus de Vitória e Santa Teresa e a 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória e Cariacica, com ações de formação de professores,  a 

criação do Fórum em favor do Proeja, e a ação política do fórum de educação de jovens e adultos 

com uma efetiva participação na mobilização  contra o fechamento do curso  de metalurgia do Ifes 

Campus  Vitória  e de escolas no interior do estado, bem como com   o Centro de Referência em EJA 

em processo de construção. As ações de formação foram desenvolvidas por membros do grupo, 

doutorandas e doutorando, abordando, no Campus Vitória por demandas de novos professores 

atuantes no Proeja, o estudo do documento base do Proeja dentre outras temáticas.   Nesta ação 

indicamos um dos impactos observados  junto à coordenadoria do Curso de  Segurança do Trabalho 

que passa a compor, com a Coordenação do proeja  e o setor Pedagógico, as iniciativas  de 

implementação de ações de formação  e planejamento junto aos novos professores demandatários, 

bem como a organização de atividades conjuntas para elaboração de editais e dos processos seletivos 

dos cursos do Proeja no Campus  Vitoria . No Campus Santa Teresa, apesar das dificuldades  

encontradas de interlocução ao final de 2015 se efetiva um encontro de formação buscado ao longo 

do ano. Quanto ao envolvimento de licenciaturas, em 2015 foi possível efetivar a atuação de novos 

estudantes da Licenciatura Letras Inglês pela parceria com o PIBID Letras-Inglês na UFES, 

coordenado pela Profa. Dra. Karla Ribeiro de Assis Cezarino, voltado para a EJA no Ensino 
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Fundamental e manter a participação de estudantes das licenciaturas Pedagogia, Geografia Letras 

Português e Ciências Sociais. Podemos destacar o envolvimento das licenciaturas de matemática e 

letras português no Campus Vitória e no Campus de Santa Tereza a participação dos alunos da 

licenciatura de Biologia nas ações que envolvem a EJA Reafirmamos o impacto positivo no 

andamento das ações da pesquisa, e busca de seus objetivos, a inserção e permanência  na equipe de 

um estudante do Curso de Estatística que tem nos apoiado substancialmente no levantamento e 

confronto de dados, bem como influenciado na formação e intercambio com  outros estudantes de IC 

no âmbito conceitual e prático no trato com os dados estatísticos, para a compreensão  e 

desvelamento do que os números podem explicitar ,principalmente num contexto de lutas contra o 

fechamento de turmas e de escolas de EJA na cidade e no campo. 
 

Núcleo 2 – UnB 
Durante o ano de 2015, as ações da pesquisa no Núcleo II foram intensificadas de modo a continuar o 

envolvimento de forma efetiva à formação de professores e pesquisadores. Foram desenvolvidas  

oficinas transiarte com alunos da EJA e professores que atuam com EJA, envolvendo uma escola que 

atende três segmentos da EJA, além de atuar na formação e discussão de proeja no DF nos encontros 

realizados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

Os alunos do curso de pedagogia continuam participando 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 
No que concerne a formação de professores foi aprovada na Faculdade de Educação no curso de 

Pedagogia a inclusão da disciplina de EJA como optativa, dentro no Núcleo Específico do currículo. 

A disciplina de Núcleo Livre Educação de Jovens e Adultos da graduação recebeu em 2015 40% de 

alunos das licenciaturas: Educação Física, História, Artes, Língua Portuguesa; além de alunos de 

Enfermagem, Direito e Medicina. 

Conforme já indicado em relatório anterior, no caso do curso de Licenciatura em História e 

Pedagogia do IFG já foi alcançada a vitória da discussão da EJA ser em uma disciplina obrigatória. 

Ressalta-se entretanto que todas as licenciaturas no IFG possuem a disciplina EJA como parte da 

matriz curricular. Podemos dizer que no IF Goiano a temática da EJA tem sido um desafio a ser 

vencido nas licenciaturas que seguem um modelo muito convencional de formação de professores.  

 

Núcleo 1 

Em 2015, membros da equipe OBEDUC, na UFES,  participaram de forma mais restrita no processo 

de implementação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo tendo em vista que 

consideramos cumprida a participação na tarefa de formulação e acompanhamento da tramitação da 

proposta de criação do curso o que redundou na efetivação dos concursos públicos para ocupação das 

15 vagas  para professores  da referida Licenciatura. Atuamos na composição da Comissão para a 

formulação do Regimento Interno do 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 

licenciatura Letras Inglês. 
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Núcleo 2 
Foram ofertadas, pelo prof. Lúcio Teles, a disciplina “Projeto 3” para duas alunas que trabalharam 

como pesquisadoras do nosso projeto no Centro de Ensino Medio: Blenda Rayssa Bertoldo Medeiros  

Renatha Acatauassú Alves Corrêa. O mesmo participou, das reuniões semanais da Coordenação EJA 

da Faculdade de Educação  

 

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS 

 

Tipo: Nobreak 

 Marca: Power Vision 

Quantidade: 2 Modelo: 3.0 KVA 

Tipo: Roteador 

 Marca: Dlink 

Quantidade:1 Modelo: 300BPS 

Tipo: máquina filmadora 

 Marca: SONY 

Quantidade:1 Modelo: ACTION HDR 

Tipo: Equipamento de Videoconferência 

 Marca: 

Quantidade Modelo 

Equipamentos de Videoconferência  
 

1 AVER EVC 100 – 4X – 

DUAL MONITOR  
1 Televisão LCD Tipo 1 – 

47 polegadas  
1 Suporte / Rack para TV / 

equipamentos de TV) 

videoconferência  
 

 

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE 

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS 

 

Instituição Líder 
1. Continuamos sentindo a rotatividade de pesquisadores, alguns bolsistas e outros não, o que 

causa descontinuidade nas pesquisas.  

2. O seminário anual da rede não pode ocorrer no final de 2015, como previsto, e já está 

agendado para os dias 25 e 26 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. 

3. A revisão de distribuição das bolsas previstas desde o início do projeto foi feita no ano de 

2015, tendo sido encaminhadas mais bolsas de pesquisadores professores de educação básica 

para a UFES. Isto acaba por influenciar na redução da produção na UFG nestes dois últimos 

anos da pesquisa. 
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4. Uma bolsista de mestrado não defendeu a dissertação por problemas de saúde. 

 

Núcleo 1 
Enfrentamos em 2015 várias dificuldades dentre as quais destacamos; 

1. A dificuldade de efetivação da execução financeira dos recursos de capital sob responsabilidade 

do Núcleo I, no que se refere à compra do equipamento de videoconferência em função de 

desinformações na própria UFES quanto às especificações, além da busca de interlocução 

morosa com o Núcleo de Processamento de Dados da UFES. Foi bastante desgastante o processo 

de aquisição do equipamento que finalmente concluímos em final de abril, estando o mesmo 

instalado no Programa de Pós-graduação em Educação do Centro de Educação da UFES 

2. A organização e publicação do livro I do OBEDUC para 2014 foi apenas consolidada em início 

de 2015, observando, no entanto, a data de publicação em 2014, conforme constante do contrato 

e do cronograma OBEDUC. Reiteramos que o critério de menor orçamento deva ser revisto pela 

CAPES se temos como objetivo garantir a qualidade do trabalho realizado. 

3. 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. A redistribuição das bolsas de 

professor da educação básica trouxe para o nosso Núcleo mais uma responsabilidade, uma vez 

que temos 9 professores que atuam nas escolas envolvidas, o que demanda redimensionamento 

dos espaços de formação e trocas. 

4. Uma outra dificuldade que persiste é a que tem nos impedido de atuar como ação integrada de 

formação da equipe como um todo mestrandos, doutorandos e estudantes de IC, o que nos tem 

levado a manter a prática de espaços distintos de formação e acompanhamento dos ICs com o 

apoio de estudantes de mestrado e doutorado.  

5. Não foi possível prosseguir com a pesquisa na Escola Maria Valéria, no município da Serra. Em 

função da mudança de gestão que acabou por interromper o diálogo que até então vínhamos 

construindo com a gestora da escola. Diante do fato fomos levados a nos retirar, com a pesquisa, 

dessa escola. 

 

Núcleo 2 

Em 2015 continuamos enfrentando várias dificuldades dentre as quais destacamos 

1.  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 favorecem iniciativas no ambiente escolar que 

favorecem o desenvolvimento de pesquisas que se utilizam de equipamentos como câmeras, 

computadores filmadoras e celulares. 

2. Uma outra dificuldade que persiste é a constante troca de bolsista de graduação que de acordo com 

cada semestre tem sua vida alterada fazendo com que se desligue da pesquisa. 

3. A formação do pesquisador de pós-graduação também se mostra como deficitário tendo o mesmo 

que assumir compromissos de publicação e participação em eventos o que compromete a 

participação nas atividades coletivas da pesquisa. 

4. A dificuldade de manutenção do site devido à falta de profissionais na área de informática para 

compor o quadro de bolsista de graduação ou pós-graduação, sendo a manutenção um problema 

devido a falta de um técnico que acompanhe as atividades da pesquisa e possa contribuir  com 
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desenvolvimento de fermentas no campo da interatividade e do ambiente virtual de 

aprendizagem.,  

5.  No final do semestre, a rede pública do DF, assim como em outras unidades da federação, 

passou por greve de professores e constantes manifestações revidadas com violência pelo 

governo local. Algumas atividades foram suspensas. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Instituição Líder 

Este relatório contém as atividades de pesquisa desenvolvidas por esta rede Obeduc 

UFG/UFES/UNB, no período de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016. Está caracterizado como 

relatório final, devido ao fato da Coordenadora da Instituição Líder, professora Maria Margarida 

Machado, sair de licença para o pós-doutorado a partir de 1 de março de 2016, tendo portanto que ser 

substituída na coordenação geral da pesquisa pela Professora Maria Emilia de Castro Rodrigues. 

Para o ano de 2016 espera-se a defesa de três dissertações de mestrado, sendo duas de bolsistas e um 

não bolsista, e a defesa de doutorado, vinculadas à UFG, o que representará a entrada de novos 

pesquisadores na equipe. No caso do IFG, fruto também dos estudos e intervenções pedagógicas que 

vem sendo feita por meio deste Projeto, em 2016, 5 (cinco) cursos técnicos integrados reformularão 

seu projeto pedagógico, dando ênfase em metodologias integrativas, por meio da oferta de disciplinas 

denominadas de Disciplina Temática e Projeto Integrador. Além desta ênfase, a nova estrutura 

curricular avançará na otimização do tempo de permanência dos estudantes na instituição e proporá 

política de formação continuada de professores na área de Educação de Jovens e Adultos. 

 

Núcleo 1 

Consideramos que as ações desenvolvidas pelo Núcleo I, no ano de 2015, nos permitiram avançar 

com vistas aos objetivos propostos no projeto inicial, no que se refere principalmente à  interlocução 

com  os movimentos sociais pela mediação do Fórum EJA/ES em função do contexto de fechamento 

de turmas  e de escolas  na rede estadual, na cidade  e no campo  ,e a mobilização que essa 

interlocução produziu com os estudantes da educação básica das escolas participantes bem como de 

vários de seus professores, na construção de estratégias e práticas. Temos como perspectivas, para 

2016, ao  final da pesquisa,  que possamos refinar os nossos instrumentos e práticas de pesquisa e 

formação tendo nos dados da memória e dos estudos relativos à realidade da oferta de EJA no ES, 

possíveis  diálogos com os dados oficiais para interlocução com o poder público e ou com os bancos 

de dados previstos, conforme esperado pelo OBEDUC.  

Buscamos também aprofundar  estudos no campo da alfabetização, uma vez que esta questão tem sido 

evidenciada e permanece como um desafio a ser enfrentado no ensino fundamental e médio. 

Esperamos também prosseguir aprofundando estudos no âmbito da educação básica junto às escolas 

parceiras dos municípios de Vitória, Cariacica e no estado como a escola de ensino médio de 

referência de EJA na rede estadual, bem como no acompanhamento da oferta do Proeja no Instituto 

Federal .  

Apesar das contenções  de verbas, esperamos que a experiência de parceria OBEDUC/PIBID Letras 

Inglês na UFES possa enraizar  e produzir outras novas  sementes para germinar novas frentes de 

pesquisa na EJA. Uma outra perspectiva importante que esperamos fazer avançar de forma integrada 

com a pesquisa, em 2016,  é ter o Centro de Referência em EJA ganhando força pelo trabalho e apoio 

de um estudante bolsista da área de arquivologia,  o que abre a possibilidade de interlocução com o 

Colegiado de Arquivologia, para o desenvolvimento da formação pelo estágio curricular de estudantes  
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deste curso, no  trato dos acervos do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, como fontes  primárias 

de busca do resgate da memória e história da EJA no ES.  

 

Núcleo 2 

Para o ano de 2016 espera-se consolidar a parceria com o IFB para implementação do PROEJA FIC e 

dar continuidade às defesas das dissertações de mestrado e tese de doutorado dos bolsistas vinculados, 

o que representará a entrada de novos pesquisadores na equipe.  

Dar continuidade também 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 2016 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. 

 

 

 

Goiânia, 05 de fevereiro de 2016. 

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

Pró-Reitor de Graduação (PIBID, Novos Talentos, 

PRODOCÊNCIA) ou de Pós-Graduação e Pesquisa 

(Observatório da Educação) 
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