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Anexo XI  
Relatório de Atividades ( X ) Parcial  (   ) Final

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome e Sigla: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG
Endereço: Campus Samambaia - Prédio da Reitoria CEP 74001-970 Caixa Postal 131 Goiânia – GO – 
Brasil - CEP: 74605-050
Telefones: +55 62 3521 1000
CNPJ:  01567601/0001-43
Responsável legal da IES: Orlando Afonso Valle do Amaral 

2. DADOS DA EQUIPE

2.1) Coordenador Institucional

Coordenador institucional: MARIA MARGARIDA MACHADO
CPF: 324.776.191-87
Endereço: Rua J 64, Quadra 110 Lote 4/5, Bairro Setor Jaó, Goiânia GO, CEP: 74.674-300.
Endereço eletrônico: mmm2404@gmail.com
Telefones de contato: Residencial (62) 32641820 / Celular (62) 91908803
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/3133555536143694 

2.1.1) Coordenador Institucional Núcleo 1

Coordenador institucional: Edna Castro de Oliveira
CPF: 009.841.647-23
Endereço:Rua Alípio da Costa e Silva
Endereço eletrônico: oliveiraedna@yahoo.com.br
Telefones de contato: (27) 9 9963-5270
Unidade Acadêmica: UFES Campus Goiabeiras
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/1029441038069805

2.1.2) Coordenador Institucional Núcleo 2

Coordenador institucional: Lucio França Teles 
CPF:697248147-34
Endereço: SQN 411 Bl H Apt 303  Asa Norte 
Endereço eletrônico: teleslucio@gmail.com
Telefones de contato: 81650001
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação -UnB
Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/5691027584146161
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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

Instituto Federal de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  de
Goiás

Professora Efetiva e Diretora do
Campus Goiânia Oeste

Jacqueline Maria Barbosa Vitorette Instituto Federal de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  de
Goiás

Professora Efetiva 

Daniel Silva Barbosa Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás

Professor Efetivo

Kênia Bueno de Castro Ferreira Instituto Federal de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  de
Goiás

Professora Efetiva 

Sebastião Claudio Barbosa Instituto Federal de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  de
Goiás - Campus Goiânia

Professor Efetivo

Marco Antônio de Carvalho Instituto Federal Goiano - 
campus de Ceres

Professor Efetivo

Elbo Lacerda Ramos Instituto Federal de Ed., 
Ciência e Tec. Goiano, 
Campus de Rio Verde-GO,

Professor Efetivo

Leia Adriana da Silva Santiago Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia Goiano – 
Campus Ceres

Professor Efetivo

Renata Maria Tamaso Instituto Federal Goiano - 
Campus Morrinhos

Professora Efetiva

Leigh Maria de Souza Instituto Federal Goiano - 
Reitoria

Professora Efetiva

2.2.1) Professores Participantes da Instituição Núcleo 1
Nome Instituição Função
Paulo Cesar Scarim UFES Professor de Ensino Superior
Marcelo Lima UFES Professor de Ensino Superior
Aline de Menezes Bregonci UFES Professor de Ensino Superior
Karla Ribeiro De Assis Cezarino UFES Professor de Ensino Superior
Silvana Ventorim UFES Professor de Ensino Superior
Eliza Bartolozzi Ferreira UFES Professor de Ensino Superior
Lucyenne Matos da Costa Vieira  Machado UFES Professor de Ensino Superior
Edna Castro de Oliveira UFES Professora e Coordenadora do 

Núcelo 1
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2.2.2) Professores Participantes da Instituição Núcleo 2

Nome Instituição Função
Professor 1  Lucio França Teles UnB Coordenador  do  Núcleo  2  –

professor na pós
Professor 2  Renato Hilário dos reis UnB Professor da graduação
Professor 3  Erlando da Silva  Reses UnB Prof:  graduação e Pós-graduação

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 de Ed. Básica

Sara de Melo E. M. Presidente Vargas Professora de Ed. Básica
Rita de Cássia Balieiro 
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, Coordenadora de Ed. Básica

Ana Paula de Aguiar E. M. Nova Conquista SME/Goiânia
Ana Cristina Pereira Diniz E. M. Jesuína de Abreu SME/Goiânia
Rosa Cristina Maria Rocha E.  M.  Jalles  Machado  de

Siqueira
Professora de Ed. Básica

David Maycon Pereira Silva E. M. Buena Vista Professor de Ed. Básica
Josué Vidal Pereira Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Goiás
- Campus Goiânia

Professor de Educação Básica  do IFG

Rodrigo Borges de Andrade Instituto Federal Goiano - 
Campus Morrinhos

Professor  de  Educação  Básica  IF
Goiano

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

Nome Instituição Função
 Elizangela Ribeiro Fraga SEDU – Serra Professor de Educação Básica
Carlos Fabian de Carvalho SEME - Vitória Professor de Educação Básica
Reginaldo Flexa Nunes IF-ES Professor de Educação Básica

2.3.2) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto pela Instituição Núcleo 2
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Nome Instituição Função
Michelangelo H. Bezerra Lima CEM 03 Ceilândia Professor ensino médio 
Romulo César Melo Santiago CEM 03 Ceilândia Professor ensino médio
Antônio Justiniano Moraes Neto CEP-ETC Professor curso técnico 

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.  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 gra-
duação e pós-graduação, mestrado e doutorado, no campo da Educação de Jovens e Adultos e da Edu-
cação Profissional integradas, conjugando as dimensões da formação humana integral, da gestão cole-
tiva do trabalho solidário, da construção de currículos integrados, dos ambientes e mídias virtuais, bus-
cando 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, im-
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pactos produzidos e produções geradas, podemos afirmar que:
• Fortalecemos a rede de pesquisa interinstitucional com o envolvimento dos programas de pós- gradu-
ação 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 2013 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 Co-
munidades, 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

3.2.2) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos no Núcleo 2

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes
PPGE - Programa de Pós-graduação em Educação 04
Letras 01
Pedagogia 04
Informática (Bacharelado) 01

Licenciatura (nome) Número de alunos participantes

Programa de Pós-Graduação 04
Geografia 02
História 03
Economia (Bacharelado) 01

3.2.1) Licenciaturas/subprojetos/Programas de Pós-Graduação envolvidos no Núcleo 1
Licenciatura (nome) Número de alunos participantes

Programa de Pós Graduação em Educação – CE-UFES 04
Pedagogia 03
Ciências Sociais 03
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3.3) Escolas Participantes no projeto da Instituição Lider

3.3.1) Escolas Participantes no projeto pelo Núcleo 1

Nome da escola IDEB Número de alunos na 
escola

Número  de  alunos
envolvidos no projeto

EMEF Admardo Serafim de Oliveira - 467 467
EEEFM Hildebrando Lucas 500 220
Instituto Federal de Educação Profissional  e
Tecnológica – Ifes Campus Vitória

1116 528

EMEF Profª Valéria Maria Miranda 3.500 180

3.3.2) Escolas Participantes no projeto pelo Núcleo 2

Nome da escola IDEB Número de alunos na 
escola

Número  de  alunos
envolvidos no projeto

Centro de Ensino Médio 03 Ceilândia 3.000 100

Observação: não conseguimos localizar o IDEB/2013 das escolas envolvidas na pesquisa, tendo 
em vista que no site do INEP encontram-se apenas os dados de 2011. Tentaremos atualizar com as 
próprias escolas esta informação para lançar no relatório de 2014.

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
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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
Vânia Olária Pereira Doutoranda que contribui na formação e pesquisa em Ceilândia
Marcia Bueno dos Santos Professora  liberada  pela  SME/Goiânia  para  pesquisar

documentação
Maria José de Resende Ferreira Doutoranda e professora do IFG participante como pesquisadora
Heloisa Ivone da Silva De Carvalho Pesquisadora voluntária
Alessandra Ribeiro Alves Pesquisadora voluntária e colaboradora com a administração das

despesas do projeto.
Maria Luzia Pereira Pinho Pesquisadora voluntária
Celina Keiko Suguri Motoki Colaboradora que contribui com a pesquisa junto ao Fórum de

EJA/ES e ao Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da UFES
Daniel Henrique Ferreira Mestrando
Edna Graça Scopel Doutoranda  que  contribui  na  formação  e  pesquisa  no  Ifes

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

-Vitória
Rosilene Gonçalves da Silva Mestranda que contribui com a pesquisa no Ifes a partir da ênfase

nos sujeitos público alvo da educação especial
Tatiana de Santana Vieira Colaboradora  que  contribui  na  formação  e  pesquisa  no  Ifes

-Vitória
Hulda Nery de Castro Colaboradora que contribui com a pesquisa junto ao Fórum de

EJA/ES
Iraldirene Ricardo de Oliveira Doutoranda que contribui na pesquisa no Ifes -Santa Tereza
Marcilene Fraga Colaboradora  que  contribui  com  a   pesquisa  na  escola  no

município da Serra - Grande Vitória
Andréa de Souza Batista Colaboradora  que  contribui  com  a   pesquisa  na  escola  no

município da Serra - Grande Vitória
Dalva Mendes de França Colaboradora que contribui com a  pesquisa pelo pertencimento

aos movimentos sociais pelo MST 
 



4. 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. Fundamentar
teoricamente  (estudos,
leituras,  vídeos) para
subsídio  das  ações
desenvolvidas  na
pesquisa,  com  registro
de  elementos
importantes das leituras,
discussões,  reuniões  e
orientações no  caderno
de campo e digitalizado.

A partir do mês de abril de forma contínua acontecem
estudos,  leituras, visualização de vídeos que versam
sobre  a  EJA;  Ed.  Profissional;  como  sistematizar
experiências,  interdisciplinaridade;  aprendizagem;
metodologias  de  pesquisa  participante,  qualitativa  e
pesquisa-ação;  Método:  materialismo-histórico
dialético; Brasil  alfabetizado; relato dos egressos de
Proeja; Coleção Grandes Educadores – Paulo Freire –
Inspirações; todos  definidos  de  acordo  com  as
necessidades  de  todos  do  grupo  (Bolsistas  de  Pós-
graduação, professores pesquisadores e graduandos),
com  realização  de  resumos/sínteses,  fichamentos  e
registros  individuais  em cadernos,  pelos  professores
pesquisadores

A  partir  dos  relatos  e  discussões  feitas
após os vídeos, leituras  e estudos houve
um  aprofundamento  teórico,  com
apropriação  dos  conceitos  e  teorias
presentes  nos  textos,  artigos,  vídeos e
obras e  utilização  do  referencial  nas
análises, produções de textos, e materiais
didático  pedagógicos,  além  da
sistematização  das  experiências
vivenciadas. 

2 Colher  dados  sobre  o
perfil  dos  educandos
com  elaboração e
aplicação  de
questionários, tabulação
e análise dos dados.

Questionários  elaborados e  aplicados  nas  escolas
junto aos educandos com base nos estudos realizados,
objetivando  conhecer  a  realidade  e  o  perfil  dos
educandos do Proeja FIC/Pronatec, nas escolas, bem
como o exercício da pesquisa. De forma coletiva os
dados  foram  sistematizados  pelos  professores
pesquisadores com auxílio das bolsistas de mestrado e
doutorado.

Com  a  aplicação  dos  questionários  foi
possível  conhecer  a  realidade  de  cada
escola.  Melhor  apropriação  do  universo
da pesquisa, assim conhecimento do perfil
dos educandos de Proeja FIC/Pronatec.

3. Produzir  memorial
profissional,  textos
reflexivos,  artigos
científicos  e  didático-
pedagógicos,  banners
que  subsidiem  as
práticas  dos

Em maio/junho os professores produziram um texto
reflexivo sobre o perfil dos alunos, a partir dos dados
obtidos  com  os  questionários  aplicados  junto  aos
alunos  do  Proeja  FIC/Pronatec  das  10  escolas.
Partindo  de  suas  trajetórias  como  profissionais,
articulando à leitura da obra Medo e Ousadia de Paulo
Freire,  os  professores  pesquisadores  produziram em

Foi possível  refletir  sobre as dificuldade
enfrentadas, acontecimentos análogos aos
dos educandos de EJA e ainda relacionar
com  textos  lidos.  Foram  produzidos
textos  reflexivos  que  posteriormente
resultaram  em  artigos  e  influenciaram
ações, realização de plenárias e atividades
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professores-
pesquisadores  ou
divulguem  o
desenvolvimento  e
resultados  da  pesquisa,
que tomem por base  os
fundamentos  teóricos
obtidos  e  dados
coletados.

agosto/2013 um texto reflexivo acerca de seu percurso
profissional.  A partir da Reunião Geral Obeduc (com
toda a  rede  de  pesquisa  de  Goiás,  Espirito  Santo  e
Distrito  Federal)  em 03 de  outubro,  foi  discutido  a
necessidade de uma publicação acerca das pesquisas
desenvolvidas. Posteriormente no I Seminário Obeduc
(22 e 23 de novembro de 2013) foram definidos os
grupos e temas para construção do I livro da pesquisa.

promovidas nas escolas.

4. Realizar  oficina  de
formação  para
utilização do Excel.

Visto  que  este  seria  o  primeiro  contado,  com  a
pesquisa  e  com  editores  de  planilhas,  para  a  maior
parte  dos  professores,  foi  necessário  uma  oficina
formativa para utilização do Excel (a escolha por este
editor  se  deu  em  função  de  todos  possuírem
computador  com  este  programa).  Contamos  com  a
ajuda  de  um  bolsista  Probec  da  Faculdade  de
Educação com aptidão para a atividade.

Após a formação,  foi criado um tutorial
didático sobre o mesmo e disponibilizado
publicamente  no  endereço:
http://www.youtube.com/watch?
v=nqnkTOB2opE, bem como um roteiro
escrito  para  consulta  posterior,  todos  os
recursos criados para a ocasião.

5. Acompanhar os
bolsistas  de  pós-
graduação, graduandos
e  professores
pesquisadores nas
atividades de pesquisas,
com  reuniões
periódicas/formativas,
orientações  escritas,
discussões. 

Dar suporte e acompanhar as atividades e produções
dos  pesquisadores desenvolvidas  na  pesquisa,  por
meio de reuniões periódicas, discussões, indicações de
leituras e orientações escritas mensais. 

Foi  possível  desenvolver  de  forma  mais
coesa  e  dinâmica  as  atividades  que  se
apresentaram  formativas  para  os
participantes da  pesquisa  Obeduc,  com
produções  de  textos,  resumos,  artigos,
banners, textos didáticos, entre outros.

6. Participar de encontros
e  seminários para
aprofundar  a
fundamentação  teórica,
trocar  experiências,
socializar  os  dados
obtidos com a pesquisa

A  partir  das  atividades  de  pesquisas  desenvolvidas
(Diálogos  Proeja  e  os  Seminários  da  Pesquisa
Obeduc) os  pesquisadores  de  modo  geral,  foram
incentivados a divulgar e apresentar os conhecimentos
em construção, bem como entrar em contato com as
demais  discussões  acerca  dos  temas  de  estudo em
instituições  distintas.  Mestrandos  e  doutorandos

Foram  apresentados  Trabalhos  em
encontros  como:  III  Diálogos  Proeja,
Seminários  da  pesquisa,  V  EDIPE,  e
publicados artigos em revistas. Ocorreu a
interação,  aprendizado  e  troca  de
experiências  entre  os  professores
pesquisadores do  Obeduc,  educandos  e
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e  contribuir  no
planejamento  das ações
coletivas da mesma.

contribuíram  na  organização  e  divulgação  do
Diálogos,  houve  envolvimento  com  as  demais
instituições que fazem parte da pesquisa (SME, IFG,
UFES, UnB).

demais  participantes. Os  textos  do
primeiro  livro da pesquisa  se  encontram
em processo de finalização para envio  à
editora.

7. Realizar  a  formação
continuada  dos
profissionais  das  10
escolas  de  Proeja  FIC/
Pronatec vinculadas  à
pesquisa.

Foi  realizada  desde  janeiro  de  2013  a  formação
continuada  dos  professores-formadores  e  demais
profissionais das  10  escolas  que  ofertam  Proeja
FIC/Pronatec  em  2013,  com  encontros  dos
formadores semanalmente na Faculdade de Educação
da  UFG;  nas  escolas  em  pequenos  grupos  de
professores semanalmente e com todo o coletivo dos
profissionais  da escola quinzenalmente. Os bolsistas
de  Pós-graduação  e  Graduação  participaram  das
reuniões  periódicas  quinzenais,  destinadas  aos
professores-formadores  e  as  mestrandas  ainda
acompanharam  o  desenvolvimento  destas  reuniões
formadoras nas escolas. 

Foi  possível  ampliar  os  conhecimentos
acerca  do  currículo  integrado;
organização  curricular  por  eixos
temáticos,  temas  geradores  e  projetos,
Proeja, Proeja  FIC  e  Pronatec;  EJA;
educação profissional;
interdisciplinaridade;  processos  de
ensino-aprendizagem;  metodologias  de
pesquisa  participante,  qualitativa  e
pesquisa-ação;  método:  materialismo-
histórico  dialético; sujeitos  da  EJA;
proposta  freireana  de  educação; bem
como observar parte da realidade escolar,
cujos  materiais  resultantes/utilizados
encontram-se no Portal do Fórum Goiano
de EJA no menu educação profissional.

8. Produzir textos
didáticos e materiais  de
apoio à ação pedagógica
dos  profissionais  do
Proeja  FIC/Pronatec,
quer sejam utilizados na
formação  continuada
dos  profissionais,  em
atividades  nas  escolas,
e/ou  divulgados  no
Portal do Fórum Goiano
de EJA. 

Textos  produzidos  para a  formação continuada  dos
profissionais  do Proeja  FIC/Pronatec  no período de
janeiro  a  dezembro  de  2013,  para  auxiliar  no
diagnóstico,  coleta  e  sistematização  dos  dados  da
pesquisa  nas  unidades  escolares  que  estão
trabalhando com o Programa (Proeja-FIC/Pronatec);
na organização e aprofundamento de conceitos como
trabalho,  organização  curricular  (tema  gerador,
projeto  de  ensino-aprendizagem  e  eixo  temático),
princípios do Proeja FIC,  docência compartilhada.

Os textos “Diagnóstico para a escolha do
tema” (Profª Dr.ª Maria Emilia de Castro
Rodrigues);  “Eixo  temático”  (Profª  Drª
Maria  Emilia  de  Castro  Rodrigues  e
Professora  Doutoranda  Cláudia  Borges
Costa);  “Alguns fundamentos,  para além
do capital  e do mercado,  animadores  da
docência na educação dos trabalhadores:
ética,  interdisciplinaridade  e
omnilateralidade”,  (Profª  Doutoranda
Cláudia  Borges  (SME)  e  Sebastião
Cláudio Barbosa (IFG/SME)); “Reflexões
acerca  da  categoria  trabalho”  (Profª
Doutoranda  Cláudia  Borges  (SME)  e
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Prof.  Ms.  Sebastião  Cláudio  Barbosa
(IFG/SME));  “Alguns  elementos  para  o
entendimento de docência compartilhada”
(organizado/adaptado  por  Sebastião
Cláudio Barbosa (IFG/SME)), que foram
fundantes  no  desenvolvimento  do
trabalho  de  formação  continuada  dos
pesquisadores,  professores-formadores  e
profissionais  das  escolas  do  Proeja
FIC/Pronatec campo de pesquisa.

9. Acompanhar
continuamente  o
trabalho  realizado  no
Proeja  FIC/Pronatec,
com  avaliação  do
desenvolvimento  do
projeto  pelos  sujeitos
envolvidos  no  processo
educativo e da pesquisa.

Houve  a  elaboração,  aplicação  semestral  de
questionários de avaliação do desenvolvimento junto
aos alunos e  profissionais  das  10 escolas  do Proeja
FIC/Pronatec, bem como a sistematização e análise de
dados  com  vistas  ao  acompanhamento  do  trabalho
desenvolvido no projeto, e a devolutiva dos resultados
junto às instituições parceiras (SME de Goiânia, IFG,
UFG) e alunos e profissionais das escolas, por meio
de plenárias e reuniões.

Reordenação  de  atividades,  escolha  de
temas dos eixos temáticos; reorganização
do espaço físico e materiais nas escolas;
reordenação  do  quadro  de  pessoal
contratado  pelo  IFG;  planejamento  de
ações  de  formação  continuada  dos
profissionais,  considerando  as  demandas
dos profissionais e alunos.

4.1 -  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

10.
Formar  a  equipe
OBEDUC/UFES

Ao longo  de  2013  foram realizados  encontros  para
conhecimento  da  proposta  da  pesquisa,  das
atribuições  dos  segmentos  de  pesquisadores  e
definição de cronograma de trabalho e estudos acerca
do referencial teórico-metodológico.
Período: 2013. 
Responsável: Equipe OBEDUC

Participação na oficina “A formação de Ferramentas

Realização de estudos sobre o referencial
teórico-metodológico,  compartilhamento
de projetos de pesquisas em andamento e
apreciação  de  artigos  em  processo  de
construção  para  o  I  livro  OBEDUC em
fase de organização. 

Parte  da  equipe  pôde  apreender
conhecimentos  básicos  de  utilização  da

12



__________________________________________________________Relatório de Atividades do Programa _ 13769_OBEDUC_2012

Digitais  do  IBGE”.  A  oficina  foi ministrada  por
técnico  do  IBGE,  com  abordagem  de  noções
preliminares  sobre  procedimentos  de  acesso  às
informações  para  levantamento,  confronto  e  análise
dos  dados  estatísticos  educacionais  produzidos  pelo
IBGE/INEP, por meio do uso da ferramenta SIDRA.
Período: 09/07/2013. 
Responsável: IBGE - ES

ferramenta para acessar tabelas e construir
gráficos  e  produzir  cruzamento  de
informações específicas sobre a realidade
da EJA, que não aparecem explicitadas de
forma clara nos dados do IBGE.

11. Divulgar  as  Pesquisas
com  a  apresentação  de
trabalhos e participação
em eventos.

Apresentação do trabalho: “O Projeto Integrador e a
Centralidade do Trabalho para a Formação Humana
no  Programa  de  Integração  da  Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade
de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (Proeja)  Ifes
Campus  Vitória/ES” no  II  Colóquio  Nacional  a
Produção  do  Conhecimento  em  Educação
Profissional.
Período: 05/08 a 09/08/2013.
Autores:  Eliesér  Toretta  Zen  e  Edna  Castro  de
Oliveira.

Pré-seleção do trabalho apresentado para
publicação na revista HOLOS do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte.

Apresentação do trabalho: “As Contradições de um
Projeto  de  Centro  Público  de  Educação
Profissional” no II Colóquio Nacional a Produção do
Conhecimento em Educação Profissional.
Período: 05/08 a 09/08/2013.
Autor: Marcelo Lima

A participação neste Seminário permitiu a
socialização das pesquisas desenvolvidas
na  UFES  e  a  discussão  de  temas
relacionados com a educação profissional.

Apresentação do trabalho: “O Proeja no Ifes Campus
Vitória  Sob Diversas  Óticas  e  Perspectivas”  no  II
Colóquio Nacional a Produção do Conhecimento em
Educação Profissional.
Período: 05/08 a 09/08/2013.
Autora: Edna Graça Scopel, Edna Castro de Oliveira
e Maria José de Resende Ferreira 

A participação neste Seminário permitiu a
socialização de pesquisa desenvolvida em
nível de mestrado na UFES, tendo como
temática a interface entre EJA e Educação
Profissional.
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Apresentação do trabalho:  “Práticas Curriculares e
Direitos  no  Campo  da  EJA:  Um  Olhar  Sobre  a
Formação” no  II  Seminário  de  Currículos,
Cotidianos,  Culturas  e  Formação  de  Educadores,
realizado  pelo  NUPEC  (Núcleo  de  Pesquisa  e
Extensão  em Currículos,  Cotidianos  e  Culturas)  da
UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autores:  Henrique  José  Alves  Rodrigues  e  Paula
Viale da Costa

A participação  neste  Seminário  permitiu
dar visibilidade a pesquisas desenvolvidas
na  escola  básica  por  um  doutorando  e
uma  aluna  de  IC  pautando  tema
relacionado com a pesquisa tendo como
ênfase  as  práticas  de  EJA  no  ensino
fundamental.

Apresentação  do  trabalho:  “A  experiência  de
construção  dos  projetos  políticos  pedagógicos  dos
cursos do Proeja no IF: construindo caminhos para
efetivação  de  um  currículo  integrado”,  na  36ª
Reunião Nacional da Anped.
Período: de 29/09 a 02/10/2013 
Autoras:  Edna  Castro  de  Oliveira,  Edna  Graça
Scopel e Maria José de Resende Ferreira.

A participação na 36ª ANPED permitiu a
divulgação de pesquisa desenvolvida em
nível de mestrado na UFES com foco no
Proeja.

Apresentação  do  Trabalho  “Currículo,  Exclusão
Escolar e Representações Sociais Sobre os Sujeitos
da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  Integrada  à
Educação Profissional” no I Seminário de Pesquisa
do Observatório de Educação 61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autores: Eliesér  Toretta  Zen  e  Tatiana  de  Santana
Vieira

A Participação no  I Seminário Local de
Pesquisa  do  Observatório  de  Educação
61º Fórum EJA/ES possibilitou divulgar
pesquisa  acerca  do  PROEJA  no  Ifes
campus Vitória.

Apresentação do trabalho “A pedagogia da terra e o
movimento de formação do professor sem-terra” no
VII  Encontro  Brasileiro  Rede  Estrado:  trabalho
docente e políticas de responsabilização. 
Período: 24 e 25/10/2013
Autores: Eliesér  Toretta  Zen  e  Tatiana  de  Santana
Vieira.

A  participação  no  VII  Encontro
Brasileiro  Rede  Estrado:  trabalho
docente e  políticas  de responsabilização
contribuiu  para  ampliar  a  interlocução
entre  diversos  pesquisadores  acerca  da
formação de educadores. 

14



__________________________________________________________Relatório de Atividades do Programa _ 13769_OBEDUC_2012

Apresentação  do trabalho  “A filosofia  no  percurso
formativo  do  educando  do  Proeja  no  Ifes  campus
Vitória.” no I  Seminário  Local  de  Pesquisa  do
Observatório de Educação/61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autores:  Eliesér  Toretta  Zen,  Tatiana  de  Santana
Vieira e Reginaldo Nunes Flexa. 

A divulgação do trabalho no I Seminário
Local  de  Pesquisa  do  Observatório  de
Educação/61º  Fórum EJA/ES ampliou a
interlocução  dos  pesquisadores  com  os
profissionais da Educação Básica,  tendo
como foco a interface entre o campo da
filosofia e a Educação Profissional. 

Comunicação oral da pesquisa “Escutas e Percursos
de Estudantes da EMEF EJA “Admardo Serafim de
Oliveira”  no  I  Seminário  Local  de  Pesquisa  do
Observatório de Educação/61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autores: Eliane Saiter Zorzal 

A apresentação do trabalho possibilitou a
divulgação  dos  primeiros  passos  de
pesquisa de mestrado com a Modalidade
EJA em Vitória.

Apresentação  do  trabalho  “Os  sujeitos  da  EJA:
memórias  e  desafios  das  práticas  de  alfabetização
em  contextos  de  políticas  para  a  educação  na
diversidade” no I  Seminário  Local  de Pesquisa do
Observatório de Educação/61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autoras:  Edna Castro de Oliveira, Karla Ribeiro de
Assis Cesário e Tatiana de Santana Vieira.

A divulgação do trabalho no I Seminário
Local  de  Pesquisa  do  Observatório  de
Educação/61º Fórum EJA/ES possibilitou
o debate de participantes do evento sobre
as políticas de alfabetização no campo da
EJA.

Comunicação oral  da pesquisa “Políticas  e  Práticas
Curriculares  no  campo  da  EJA  de  Vitória”  no  I
Seminário  Local  de  Pesquisa  do  Observatório  de
Educação/61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autor: Henrique José Alves Rodrigues

A  comunicação  proporcionou  dar
visibilidade  a  pesquisa  em  andamento
sobre  a  EJA  de  Vitória  no  âmbito  do
curso  de  Doutorado  em  Educação  na
UFES.
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Apresentação  do  trabalho  “A  centralidade  do
trabalho  no  currículo  da  educação  profissional
integrada  à  educação  de  jovens  e  adultos  no  Ifes
campus  Vitória-ES” no  II  Seminário  Currículos,
Culturas e Cotidianos.
Período: 16 a 18/09/2013
Autores:  Eliesér  Toretta  Zen e Tatiana  de Santana
Vieira

A  participação  no  II  Seminário
Currículos,  Culturas  e  Cotidianos
permitiu  a  inserção  da  temática  do
currículo  da  Educação  Profissional  no
campo  da  teorização  sobre  o  currículo,
dando visibilidade ao campo da EJA.

Comunicação Oral do trabalho Educação de Jovens e
Adultos  e  os  Educandos  que  cumprem  medidas
socioeducativas no I Seminário Local de Pesquisa do
Observatório de Educação/61º Fórum EJA/ES. 
Período: 24 e 25/10/2013
Autores:  Heloísa  Ivone  Silva  Carvalho  e  Carlos
Fabian de Carvalho.

A divulgação do trabalho  constituiu em
um  dos  dispositivos  que  orientaram  as
discussões  dos  participantes  do  evento
sobre a  inserção de jovens que cumprem
medidas  socioeducativas na Modalidade
EJA. 

Apresentação  do  trabalho  “Exclusão  Escolar  e
Representações  Sociais  sobre  os  sujeitos  de
Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação
Profissional”  no  II Seminário Currículos, Culturas e
Cotidianos.
Período: 16 a 18/09/2013
Autores:  Eliesér  Toretta  Zen e Tatiana  de Santana
Vieira

A  participação  no  II  Seminário
Currículos,  Culturas  e  Cotidianos
permitiu  divulgar  pesquisa  realizada  no
âmbito  do  PROEJA,  envolvendo  a
temática  específica  deste  evento
acadêmico.

Publicação do trabalho  “Movimentos Sociais e EJA:
tecendo caminhos na formação inicial de educadores
e educadoras no Estado do Espírito Santo/Brasil” no
VI Seminário luso-brasileiro - Educação, Trabalho e
Movimentos Sociais – Educação de Jovens e Adultos:
das políticas lógicas de ação.
Período: 12 e 13/09/2013
Autores: Edna Castro de Oliveira, Dalva Mendes de
Fraga, Tatiana de Santana Vieira e Elizangela Fraga
Ribeiro.

A publicação no Caderno de Resumos  do
VI Seminário luso-brasileiro - Educação,
Trabalho  e  Movimentos  Sociais  –
Educação  de  Jovens  e  Adultos:
possibilitou  dar  visibilidade  aos
movimentos de pesquisa  de membros da
equipe, envolvendo a temática específica
do evento.
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Apresentação  do  trabalho:  “Formação  dos(as)
educadores(as) na Escola de EJA “Admardo Serafim
de  Oliveira”:  Estudos  e  reflexões  sobre  as
diversidades culturais no currículo no II Seminário de
Currículos,  Cotidianos,  Culturas  e  Formação  de
Educadores,  realizado  pelo  NUPEC  (Núcleo  de
Pesquisa  e  Extensão  em  Currículos,  Cotidianos  e
Culturas) da UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autores: Heloisa Ivone da Silva de Carvalho e Pablo
Carlos da Silva.

A divulgação e publicação do trabalho em
anais do evento possibilitaram a discussão
sobre  a  dinâmica  de  formação  de
professores  na  EMEF  EJA  “Admardo
serafim de Oliveira”.

Apresentação do trabalho: “Tecendo Diálogos com a
Lei  10639/2003  e  o  Currículo  de  uma  Escola  de
EJA”  no  II  Seminário  de  Currículos,  Cotidianos,
Culturas e Formação de Educadores, realizado pelo
NUPEC  (Núcleo  de  Pesquisa  e  Extensão  em
Currículos, Cotidianos e Culturas) da UFES (Centro
de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autoras: Eliane Saiter Zorzal e Heloísa Ivone da 
Silva de Carvalho.

Os diálogos produzidos no evento acerca
da  temática  do  trabalho  possibilitaram
fortalecer a visibilidade da questão  racial
no campo da EJA.

Publicação do trabalho “A Escola de EJA Admardo: 
Experiências Significativas no Combate a 
Homofobia, Lesbofobia e Transfobia” nos Anais do 
V Simpósio Nacional de Tecnologia e Sociedade.
Período: 16 a 18/10/2013
Autora: Eliane Saiter Zorzal, Heloísa Ivone da Silva 
de Carvalho e Carlos Fabian de Carvalho.

A publicação do trabalho contribui para a
reflexão sobre a diversidade sexual e de 
gênero no campo da EJA.
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Apresentação do trabalho: “A construção Curricular
com Foco nas Relações Dialógicas” no II Seminário
de  Currículos,  Cotidianos,  Culturas  e  Formação  de
Educadores,  realizado  pelo  NUPEC  (Núcleo  de
Pesquisa  e  Extensão  em  Currículos,  Cotidianos  e
Culturas) da UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autoras: Walkyria Barcelos Sperandio e Iraldirene 
Ricardo de Oliveira.

A  divulgação  do  trabalho  possibilitou  a
interlocução  entre  os  participantes  do
evento  sobre a  categoria  do diálogo nas
práticas curriculares.

Apresentação  do  Trabalho:  “Educação  do  Campo:
Política Pública com foco nos Saberes do Campo”.
A  participação  no  V  Simpósio  Nacional  de
Tecnologia e Sociedade na UFES
Período: 16 a 18/10/2013
Autoras: Iraldirene  Ricardo  de  Oliveira,  Maria
Geovana Melim Ferreira.

A  comunicação  do  trabalho  fomentou
discussões  acerca  da  temática  da
Educação do Campo, contribuindo para a
reflexão  desta  área  educacional  em
interface com a tecnologia.

Apresentação do trabalho “A Formação Continuada
de Professores do Ensino Médio na Escola Pública
no Campo” no VII Encontro Brasileiro Rede Estrado:
trabalho docente e políticas de responsabilização. 
Período: 24 e 25/10/2013
Autoras: Iraldirene  Ricardo  de  Oliveira,  Walkyria
Barcelos  Sperandio  e  Laura  Maria  Bassani  Muri
Paixão.

O  trabalho  se  constituiu  em  um  dos
dispositivos  que  orientaram o  debate  de
participantes  do  evento  sobre  o  Ensino
Médio na Escola do Campo.

Apresentação  oral  do  trabalho  “O  Trabalho
Pedagógico  no PROEJA:  Desafios  e  Impasses  que
ainda  Persistem  no  Cotidiano  Escolar”  no  VII
Encontro Brasileiro Rede Estrado: trabalho docente e
políticas de responsabilização. 
Período: 24 e 25/10/2013
Autoras:  Edna  Castro  de  Oliveira,  Edna  Graça
Scopel e Maria José de Resende Ferreira.

A  divulgação  do  trabalho  possibilitou
ampliar  a  interlocução  com  outros
pesquisadores, tendo como foco a relação
entre Educação Profissional e EJA.
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Apresentação  do  trabalho:  “A  experiência  da
implementação do currículo integrado no Proeja do
Ifes Campus Vitória” no II Seminário de Currículos,
Cotidianos,  Culturas  e  Formação  de  Educadores,
realizado  pelo  NUPEC  (Núcleo  de  Pesquisa  e
Extensão  em Currículos,  Cotidianos  e  Culturas)  da
UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autoras: Edna Castro de Oliveira, Edna Graça 
Scopel e Maria José de Resende Ferreira.

O  relato  acerca  do  processo  de
implememtação  do  PROEJA  no  Ifes
campus Vitória  contribuiu para o debate
sobre  as  políticas  públicas  atuais  no
campo da Educação Profissional.

Apresentação  do  trabalho  “Olhares  acerca  do
processo  de  construção  dos  projetos  políticos
pedagógicos  dos  cursos  técnicos  integrados  ao
Ensino Médio de jovens e adultos no contexto do Ifes
Campus  Vitória” no I  Seminário  de  Pesquisa  do
Observatório de Educação 61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autoras: Edna Castro de Oliveira, Edna Graça 
Scopel e Maria José de Resende Ferreira.

A  comunicação  oral  contribuiu  para  o
debate  sobre  a  formação  continuada  de
educadores  nos  campos  da  Educação
Profissional e da EJA.

Publicação  do  artigo  “As  políticas  de  formação  do
profissional docente que atua na Educação de Jovens
e Adultos na rede municipal de ensino de Serra: do
prescrito às percepções dos professores”
Autoras:  Edna  Graça  Scopel  e  Flávia  Caetano  de
Souza

Publicação  no  livro  Pesquisas  em
Educação  Pesquisas  em  Educação  de
Jovens  e  Adultos:  Caminhos  para  o
fortalecimento  do  Proeja  no  Estado  do
Espírito Santo permitindo a divulgação da
pesquisa.

Publicação  do  artigo “Didática  da  educação
profissional  para  o  trabalho  e  a  cidadania:
planejando,  mediando  e  avaliando  situações  de
aprendizagem”.
Autoras:  Márcia  Cristina  Pereira  Fortuna  e  Edna
Graça Scopel

A  publicação  do  artigo  permitiu  dar
visibilidade  à  pesquisa  sobre  o  trabalho
docente na Educação Profissional.
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Publicação  do  artigo  “A  experiência  do  Proeja:  a
visão dos múltiplos sujeitos envolvidos no programa
do Ifes Campus Vitória”
Autoras: Edna de Castro Oliveira, Edna Graça Scopel,
Maria José de Resende Ferreira.

A  publicação  do  artigo  na  Revista
Brasileira  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos  da  UNEB possibilita  a
divulgação da pesquisa em outras IES.

Publicação do artigo  Práticas do Ensino de História
nos Cursos do Proeja do Ifes Campus Vitória no  8º
Seminário  de  Educação  do  SINASEFE  (Sindicato
Nacional  dos  Servidores  da  Educação  Básica,
Profissional e Tecnológica).
Período: 04 a 06/2013
Autor: Reginaldo Flexa Nunes

A publicação do artigo Práticas do Ensino
de História nos Cursos do Proeja do Ifes
Campus  Vitória  no  8º Seminário  de
Educação  do  SINASEFE  (Sindicato
Nacional  dos  Servidores  da  Educação
Básica,  Profissional  e  Tecnológica),
permite a divulgação da pesquisa.

12. Levantar inicialmente o
perfil  dos  sujeitos  da
EJA  em  escolas  de
educação  básica  do
ensino  fundamental  e
médio  e  no  Ifes-
Campus Vitoria

Aplicação  de  pre-teste  para  aprimoramento  do
instrumento  do  questionário  para  Diagnóstico  da
Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  no  Espírito
Santo
Período: junho a agosto de 2013.
Responsáveis: Membros da equipe OBEDUC

Tabulação  e  analise  do  levantamento
parcial do perfil dos estudantes da EMEF
EJA “Admardo Serafim de Oliveira”,  da
EEEM  “Hildebrando  Lucas”  e  do  Ifes
Campus Vitória, que está sendo retomado
para  atualização  dos  dados  como
referência  para  a  aplicação  nos  turnos
noturno das escolas e redes envolvidas.

13.
Acompanhar, observar e
participar  do  Encontro
de  Planejamento  e
Formação  Semanal  da
EMEF  EJA  “Admardo
Serafim  de  Oliveira”
(Vitória).
 

O encontro do planejamento de formação semanal na
EMEF EJA “Admardo Serafim de Oliveira” constitui-
se como momento  de formação e planejamento dos
professores e membros da equipe gestora da escola.
Período: ano letivo de 2013
Responsáveis: Professora  Edna  Castro  de  Oliveira,
Alunos  de  IC,  Alunos  de  Mestrado,  Alunos  de
Doutorado  e  Professores  de  Educação  Básica  da
Equipe OBEDUC. 

O  encontro  de  planejamento  tem
permitido  aos  professores  de  Educação
Básica,  alunos  de  IC,  mestrandos  e
doutorandos  da  equipe  OBEDUC  a
familiaridade  com  as  práticas  docentes
desenvolvidas  e  compartilhadas  pelos
docentes.

14.
Realizar  a  gestão  do
PROEJA-FIC  no
âmbito  da  Escola  Profª
Valéria  Maria  Miranda

Acompanhamento, observação, coleta de dados junto
aos  estudantes  e  seus  familiares  na  EMEF  Profª
Valéria Maria Miranda (Serra-ES).

Permitiu a inserção das pesquisadoras na
escola,  possibilitando  uma  maior
aproximação  com  a  realidade  da
comunidade escolar.
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no  município  de
Serra/ES

Responsável:  Elizangela  Ribeiro  Fraga,  Marcilene
Fraga, Andreia de Souza Batista. 

15.
Acompanhar, observar e
participar das atividades
docentes  da  Escola  de
EJA “Admardo Serafim
de Oliveira”.

Acompanhamento  e  atividade  docente  na  Escola  de
EJA Admardo Serafim de Oliveira Vitória
Período: ano letivo de 2013
Responsáveis: Professora  Edna  Castro  de  Oliveira,
Alunos  de  IC,  Alunos  de  Mestrado,  Alunos  de
Doutorado  e  Professores  de  Educação  Básica  e
colaboradores.
   

Permitiu a inserção de parte dos membros
da equipe de pesquisa nas salas de aula da
escola  para   acompanhamento  e
identificação  de  práticas  e  estratégias
desenvolvidas  visando à   ampliação  das
aprendizagens  escolares  dos  educandos,
bem  como  participar  ativamente  da
experiência docente em sala de aula.

16. Fortalecer  a  pesquisa
em interlocução  com o
Fórum de EJA/ES.

Planejamento e organização do I Seminário Local de
Pesquisa do Observatório da Educação OBEDUC/61º
Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Espírito
Santo  tendo  como  tema: Pesquisa  e  formação:
Sujeitos da EJA/Proeja, políticas e práticas. O evento
contou  com  a  participação  de  professores  da  rede
estadual, municipais e federal de ensino, estudantes de
EJA e gestores das redes, estudantes de graduação e
de pós-graduação, membros do Fórum EJA e demais
membros da equipe OBEDUC.
Período: 24 e 25/10 de 2013
Responsáveis: Professora Edna Castro de Oliveira,
Alunos  de  IC,  Alunos  de  Mestrado,  Alunos  de
Doutorado  e  Professores  de  Educação  Básica  e
colaboradores. 

A realização do  Seminário  contribuiu na
divulgação  das  pesquisas  concluídas  no
âmbito  do  Proeja  e  das  pesquisas  em
andamento  no  Programa  OBEDUC  em
estreita  articulação  com  o  Fórum  de
Educação de Jovens e Adultos no sentido
de  problematizar  e  propor  práticas  e
políticas de EJA no ES.

17.
Promover o intercâmbio
das equipes, divulgar as
pesquisas  em
andamento e aprofundar
estudo  em  torno  dos
fundamentos  do
materialismo  histórico
dialético.

Realização do I Seminário de Pesquisa em Rede UFG,
UFES, UnB. OBEDUC/CAPES

A  participação  do  I  Seminário  de
Pesquisa  em  Rede  UFG,  UFES,  UnB
permitiu a socialização e divulgação das
pesquisas,  privilegiou  o  intercambio  dos
membros das equipes e a formação, tendo
como  foco  os  fundamentos  teórico-
metodológicos  do materialismo histórico
dialético.

Atuar em outras frentes Regência da oficina  criação de Gêneros Literários A  importância  deste  trabalho  para  a
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18. de  trabalho  (demanda
social).

no  X Encontro Estadual dos Sem Terrinha do MST-
ES.

Período: 10 e 11/10/2013.
Responsável: Poliane Campos Martins.

formação  da  graduanda  em  Letras,  do
ponto  de  vista  do  conhecimento
produzido com as crianças Sem Terrinha
e  para  futuras  apropriações  dessa
experiência no trabalho de pesquisa com
o OBEDUC.

19. Fortalecer a Pesquisa 
Grupo de Estudo do Referencial teórico metodológico
da Pesquisa.

Estudar  o  referencial  teórico
metodológico  da  pesquisa  possibilita
subsidiar  as pesquisas em andamento  da
Equipe OBEDUC.

20. Fortalecer  a  pesquisa
em interlocução  com o
Fórum de EJA/ES

Planejamento e organização do Seminário  Pronatec
EJA:  percursos  e  percalços,  que  contou  com  a
participação  de  membros  do  fórum  de  EJA  ES,
gestores públicos e membros do OBEDUC.
Data: 05/2013
Local: EMEF EJA “Admardo Serafim de Oliveira”
Responsáveis:  Equipe  OBEDUC  e  Fórum  EJA  do
ES.

A  participação  no  evento  fortaleceu  a
pesquisa  na  medida  em  que  assuntos
pertinentes  aos  campos  de  estudos  dos
pesquisadores  foram  discutidos  sob
várias perspectivas.

21. Atuar em outras frentes
de  trabalho  (demanda
social  Fórum  de  EJA
ES  e  demanda  social
Escola  Florestan
Fernandes)

Participação  no  II  Encontro  Regional  de  EJA  da
Região  Sudeste  e  XIII  Encontro  Nacional  da
Educação de Jovens e Adultos.
Datas:  04  e  05/05/13  (EREJA)  e  10  a  15/09/13
(ENEJA).
Locais:  Belo  Horizonte  (MG)  EREJA;  Natal  (RN)
ENEJA.
Participantes: Membros da Equipe OBEDUC

EREJA: Divulgação da realidade da EJA
no  ES  como  forma  de  subsidiar  a
avaliação e dar visibilidade a política de
EJA no estado.

ENEJA:  Interlocução  com  os  diversos
Fóruns de EJA do país, traçando diretrizes
para  as  ações  dos  Fóruns  de  para  os
próximos dois anos (2014/2015).

Participação no II Encontro Nacional de Professores
Universitários do MST
Data: 23 a 25/05/2013
Local: Escola  Nacional  Florestan  Fernandes,
Guararema/SP.

A participação no  encontro promoveu o
diálogo entre um dos membros da equipe
OBEDUC e estudiosos que acompanham
a luta pela terra pela via da pesquisa.
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Participação no 60º Fórum de Educação de Jovens e
Adultos do Espírito Santo
Tema: Tecendo  o  diálogo  sobre  a  participação  do
Fórum EJA na etapa estadual da CONAE 2014.
Data: 16/08/2013
Local: Auditório do Centro de Educação/UFES

A  participação  nesta  edição  do  Fórum
ampliou a compreensão de membros da
equipe  OBEDUC  sobre  a  inserção  da
EJA no Plano Nacional  da Educação,  a
ser aprovada pelo Congresso.

Regência  de  Oficina  de  Origami  no  X Encontro
Estadual dos Sem Terrinha do MST-ES.

Período: 10 e 11/10 de 2013.
Responsável: Celina Keiko Suguri Motoki

A oficina  atraiu  uma  grande  quantidade
de  participantes,  proporcionando  uma
experiência  de  vivência  intergeracional,
bem  como  a  ampliação  de  noções
matemáticas  e  a  confecção  coletiva  de
artefatos de papel.

22. Possibilitar  ao
educandos  do  PROEJA
a produção de  cartilha
com  a  temática  de
História  do  Brasil,  na
disciplina de História

Foi proposto aos estudantes do Proeja que em grupos
pesquisassem e elaborassem cartilhas sobre os temas:
Questão  agrária,  questão  indígena,  questão  racial,
questão urbana, questão ecológica e outros. 

Ao  final  das  atividades  da  pesquisa  os
alunos  apresentaram  os  resultados  aos
colegas. Sendo valorizados os aspectos de
desempenho oral, trabalho em equipe e a
temática da cartilha desenvolvida.

23. Formular,  organizar  e
coordenar  de
Seminários  Temáticos
na  Escola  de  EJA
“Admardo  Serafim  de
Oliveira”.

Realização  de  04  Seminários  abordando  eixos  que
orientam as  práticas  pedagógicas  da Escola de EJA
“Admardo Serafim de Oliveira”.
- Seminário de Gênero (15 de março)
- Seminário de Diversidade Sexual (10 de maio)
-  Seminário  de  Relações  Étnico-raciais  (06  de
dezembro)
- Seminário de Pesquisa Discente (13 de dezembro)
Responsáveis:  Carlos Fabian de Carvalho e Heloísa
Ivone Silva Carvalho. 

A  realização  dos  04  Seminários
Temáticos possibilitou o encontro, debate
e  formação  de  vários  segmentos  que
compõem  a  escola:  estudantes,
educadores,  trabalhadores  de  apoio  às
atividades  escolares  e  pesquisadores  do
OBEDUC.

24. Atuar  na  formação
/Aperfeiçoamento  de
Professores

Desenvolvimento do Programa de Formação 
Continuada de Professores do Ensino Médio do 
Espírito Santo
Início: dezembro de 2013.
Responsável: Eliza Bartolozzi Ferreira

O programa vem sendo implementado na
rede  estadual  de  ensino  com  alcance
significativo  de  9.000  professores
envolvidos  com a formação  da  proposta
do Ensino Médio Inovador que incorpora
princípios da formação integral.
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25. Atuar  na  Formulação,
organização  e
coordenação  de
Encontro

Organização  do  VII  Encontro  Brasileiro  da  Rede
Estrado Vitória/UFES: trabalho docente e políticas de
responsabilização. 
Período: 24 e 25/10/2013
Responsável: Eliza Bartolozzi Ferreira

O Encontro possibilitou o intercambio das
pesquisas sobre trabalho docente em nível
nacional e internacional.

26. Acompanhar, observar e
participar  das  ações  do
Proeja  no  Ifes  campus
Vitória 

Acompanhamento  das  turmas  do  Proeja  campus
Vitória com os cursos de Edificações, Segurança do
Trabalho e Metalurgia. 
Período: 2013
Responsáveis:  Edna  Castro  de  Oliveira,  Karla
Ribeiro  de  Assis  Cezarino,  estudantes  de  iniciação
científica,  professores  de  Educação  Básica,
mestrandos e doutorandos.

A  atuação  junto  às  turmas  do  Proeja
ofertadas  pelo  Ifes  tem  resistido  às
tensões  do  projeto  político  de  formação
de trabalhadores proposto pelo programa
e vem insistindo na ampliação da oferta
junto à gestão do instituto tendo em vista
os  desafios  da  escolarização  básica  de
jovens e adultos.

27. Produzir  recursos
didáticos  para  uso  nas
aulas  de  inglês  no
PROEJA. 

Alunos  da  licenciatura  em letras-inglês  produziram
recursos  didáticos,  aplicando  na  turma  e  tendo
feedback dos alunos e professores. 
Período: 2013/2
Responsáveis: Alunos  da  licenciatura  em  letras-
inglês

Os  recursos  didáticos  assim  como  as
sequências  didáticas   farão  parte  de  um
arquivo  organizado  na  Instituição  para
auxiliar  os  professores  de  inglês  na
atuação junto ao PROEJA.

4.2 -  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS PELO NÚCLEO 2

Indicador
da
atividade 

Objetivo da atividade Descrição  sucinta  da  atividade  (inserir  início  e
período de realização)

Resultados alcançados

28. Oficina transiarte 
Fortalecer  a  produção
acadêmica  e  a  formação
de recursos humanos em

Realizada de março a junho de 2013 conforme 
passos a seguir com a participação do professor 
regente da turma;
1- O convite  e apresentação do projeto na escola;

 Inovação na práxis pedagógica do corpo
docente,  pois  as  oficinas  são
desenvolvidas  com  o  professor  e  os
conteúdos  curriculares  a  serem
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nível  de  graduação,  da
pós-graduação  e  da
educação básica  na EJA
e  no  PROEJA  nas
dimensões  da  formação
humana  integral,  gestão
coletiva,  currículo
integrado  e  ambientes  e
mídias virtuais

2- Situação- problema –desafio- a partir das 
dificuldades encontradas na turma atendida pelo 
projeto; 
3- Construção coletiva na geração de temas; 
4- Criações do roteiro  
5- Processos de criação artística coletiva – processo 
de utilização de diferentes técnicas das artes visuais, 
do teatro e da música.
6- Processo de construção coletiva da Transição da 
arte presencial para virtual-processo de digitalização.
7- Processos de Edição de imagens  
8- Postagens na Galeria PROEJA-Transiarte 

desenvolvidos.
 Diminuição da evasão 
 Inclusão digital
 Produção  de  arte  digital  e  formato  de
vídeos e animação 
Inserção da cultura digital na EJA

29. Fortalecer  a  produção
acadêmica  e  a  formação
de recursos humanos em
nível  de  graduação,  da
pós-graduação  e  da
educação básica  na EJA
e  no  PROEJA  nas
dimensões  da  formação
humana  integral,  gestão
coletiva,  currículo
integrado  e  ambientes  e
mídias virtuais

Realizada de agosto a dezembro conforme passos  
a seguir com a participação do professor regente 
das turmas
1- O convite  e apresentação do projeto na escola;
2- Situação- problema –desafio- a partir das 
dificuldades encontradas na turma atendida pelo 
projeto; 
3- Construção coletiva na geração de temas; 
4- Criações do roteiro  
5- Processos de criação artística coletiva – processo 
de utilização de diferentes técnicas das artes visuais, 
do teatro e da música.
6- Processo de construção coletiva da Transição da 
arte presencial para virtual-processo de digitalização .
7- Processos de Edição de imagens   
8- Postagens na Galeria PROEJA-Transiarte 

Inovação na práxis pedagógica do corpo
docente,  pois  as  oficinas  são
desenvolvidas  com  o  professor  e  o
conteúdo curricular a ser desenvolvido. 
Diminuição da evasão 
 Inclusão digital
 Produção  de  arte  digital  e  formato  de
vídeos e animação 
Inserção da cultura digital na EJA

30. Fortalecer  a  produção
acadêmica  e  a  formação
de recursos humanos em
nível  de  graduação,  da

Realizada durante da semana da EJA  em 
setembro duração de uma semana seguindo os 
passos abaixo:
1- O convite  e apresentação do projeto na escola;

 Inclusão digital
 Produção  de  arte  digital  e  formato  de
vídeos e animação 
Inserção da cultura digital na EJA
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pós-graduação  e  da
educação básica  na EJA
e  no  PROEJA  nas
dimensões  da  formação
humana  integral,  gestão
coletiva,  currículo
integrado  e  ambientes  e
mídias virtuais

2- Situação- problema –desafio- a partir das 
dificuldades encontradas na turma atendida pelo 
projeto; 
3-  Processo de criação artística coletiva –captação de
imagens com o celular 
6- Processo de Edição de imagens  e Postagem na 
Galeria PROEJA-Transiarte 
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5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA

5.1) PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes pedagógicos produzidos, criação de 
banco de imagens, criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação, 
estratégias e sequências didáticas, folders, mapas conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos
de aula, Plataforma Moodle e outras, (Wikipédia), preparação de aulas e estratégias didáticas, 
preparação de estratégias e sequências didáticas para o Portal do Professor, preparação de 
minicursos, produção de cadernos didáticos, produção de objetos de aprendizagem, produção de 
roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados, sínteses e análises 
didáticas; outros.

1. Tipo do produto: banners pedagógicos produzidos           Indicador atividade: ___3 e 6__

a) Descrição do produto gerado: Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, a fim de divulgar 
em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em geral, o trabalho 
realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ Pronatec. Banner da 
Escola Municipal Abrão Rassi, elaborado por Rita de Cássia Balieiro Rodrigues.
(Anexos 1a - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, 
a fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ 
Pronatec. Banner da Escola Municipal Buena Vista, elaborado por David Maycon Pereira Silva.
(Anexos 1b - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606 
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, a
fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ 
Pronatec. Banner da Escola Municipal de Tempo Integral Jardim Novo Mundo, elaborado por 
Raniére André Fernandes.
(Anexos 1c - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/Poster%20Raniere.pdf
d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, 
a fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ 
Pronatec. Banner da Escola Municipal Joel Marcelino de Oliveira, elaborado por Gláucia Maria 
Morais França Avelar.
(Anexos1d - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, a
fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ 
Pronatec. Banner da Escola Municipal Jesuína de Abreu, elaborado por Ana Cristina Pereira Diniz.
(Anexos1e - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/BANNERAna%20Cristina.pdf

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/BANNERAna%20Cristina.pdf
http://forumeja.org.br/go/node/1606
http://forumeja.org.br/go/node/1606
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/Poster%20Raniere.pdf
http://forumeja.org.br/go/node/1606
http://forumeja.org.br/go/node/1606
http://forumeja.org.br/go/node/1606


________________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2012

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, a
fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ 
Pronatec. Banner da Escola Municipal Nova Conquista, elaborado por Ana Paula de Aguiar.
(Anexos1f - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/poster%20Ana%20Paula.pdf
g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, 
a fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ 
Pronatec. Banner da Escola Municipal Nadal Sfredo, elaborado por Adão José Araújo de Abreu.
(Anexos1g - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/Poster%20Ad%C3%A3o%20pronto.pdf
h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, 
a fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ 
Pronatec. Banner da Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, elaborado por Marynne Veloso.
(Anexos1h - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/POSTER%20Maryanne.pdf
i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, a
fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores e demais envolvidos com a proposta Proeja-FIC/ 
Pronatec. Banner da Escola Municipal Presidente Vargas, elaborado por Sara de Melo.
(Anexos1i - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/Poster%20Sara.pdf
j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, a
fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores no Proeja-FIC/ Pronatec. Banner da mestranda 
Ariadiny Cândido Morais.
(Anexos1j - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/ariadinyPOSTER.pdf
l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, a
fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores no Proeja-FIC/ Pronatec. Banner da mestranda Maria 
Aldina Gomes da Silva Francisco.
(Anexos1l - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606
m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, 
a fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores no Proeja-FIC/ Pronatec. Banner da mestranda 
Maribel Schveeidt.
(Anexos1m - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606
n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Banner das atividades desenvolvidas na pesquisa, 
a fim de divulgar em eventos (III Diálogos Proeja e Seminários da Pesquisa), escolas e sociedade em 
geral, o trabalho realizado pelos pesquisadores no Proeja-FIC/ Pronatec. Banner da doutoranda Mara 
Franco de Sá.
(Anexos1n - em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1606, 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumej  h  a.org.br.go/files/POSTER%20MARA%20TESE.pdf

Quantidade total 13

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/POSTER%20MARA%20TESE.pdf
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2.

T
i
p
o

do produto: Folders                            Indicador atividade: ____8__
3. Tipo do produto: Planos de aulas/regências compartilhadas            Indicador atividade:_7_

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Folder DO CONHECIMENTO DE MUNDO À 
REPRODUÇÃO SOB A ÓTICA DO FOTÓGRAFO: Projeto PHOTO LATA – PROEJA-FIC PRONATEC, 
com atividades desenvolvidas por pesquisadores, alunos e demais professores e profissionais da Escola M. T. 
I. Jardim Novo Mundo para Mostra Pedagógica do Proeja-FIC: Projeto Photo-Lata, organizado pelo professor-
pesquisador Raniére André Fernandes e os professores: Lorena Ribeiro; Juliana Paula; Maria de Jesus; Manoel
Lima; Nádma Viana; Gustavo Henrique; com produção de Bárbara Sousa.
(Anexo 2a - em mídia digital e ou hiperlink) 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/fotografia.pdf;
b)  Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Folder “Muffins de Banana: Uma prática sustentável”, 
com atividades desenvolvidas por alunos, professores e demais profissionais da Escola M. T. I. Jardim Novo 
Mundo para Mostra Pedagógica do Proeja-FIC. Organizado por Thainá de Castro Rodrigues e produzido por 
Bárbara Souza.
(Anexo  2b  -  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink)
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/muffinsunidos.pdf

Quantidade total 02
 

a) Descrição do produto gerado :
Plano de aula/regência compartilhada da Escola M. T. I. Jardim Novo Mundo com atividades desenvolvidas 
por pesquisador do Obeduc, alunos e demais professores e profissionais da escola: Os antigos Egípcios \ 
Quem construiu as pirâmides do Egito - História e Inglês. Professores: Raniére André Fernandes e Gustavo 
Henrique
(Anexo 3a - em mídia digital e ou 
hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1561; http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/aula_
%20compart_ing_.hist_.pdf
b) Descrição do produto gerado  Plano de regência compartilhada da Escola M. T. I. Jardim Novo Mundo com
atividades desenvolvidas por pesquisador do Obeduc, alunos e demais professores e profissionais da escola: 
Professores Nadma e  Raniére André Fernandes .
(Anexo 3b em mídia digital e ou 
hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1561; http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/aula_c
ompart_hist_ciencia_abril_maio2013..pdf

c) Descrição do produto gerado : Plano de aula de regências compartilhadas da Escola M. T. I. Jardim 
Novo Mundo com atividades desenvolvidas por pesquisador do Obeduc, alunos e demais professores
e profissionais da escola: História, Inglês e Português - Prof. Gustavo Henrique, Raniére André 
Fernandes e Isis; e de Educação Física, Inglês e História - Professores: Gustavo Henrique, Juliana, Raniére 
André Fernandes.

(Anexo 3c - em mídia digital e ou 
hiperlink): http://forumeja.org.br/go/node/1561, http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/fil
es/aula_compart_ing_%20port_hist.pdf
d) Descrição do produto gerado : Plano de aula de regência compartilhada da Escola M. T. I. Jardim Novo 
Mundo com atividades desenvolvidas por pesquisador do Obeduc, alunos e demais professores e profissionais 
da escola: Serviços de alimentação e História - Professor:  Raniére André Fernandes e Thainá de Castro 
Rodrigues
(Anexo 3d - em mídia digital e ou hiperlink):
 http://forumeja.org.br/go/node/1561, http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/aulas_compart_hi
st_servico_alimentac.pdf
e) Descrição do produto gerado: Aula gravada em vídeo de regência compartilhada da Escola M. T. I. Jardim 
Novo Mundo com atividades desenvolvidas por pesquisador do Obeduc, alunos e demais professores e 
profissionais da escola: Serviços de alimentação e História - Professor:  Raniére André Fernandes e Thainá de 
Castro Rodrigues
(Anexo 3e - em mídia digital – Vídeo 3 _Aula compartilhada Novo Mundo e ou hiperlink):
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http://forumeja.org.br/go/node/1561
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http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/fotografia.pdf
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Quantidade total 5

4. Tipo do produto: Questionários para obter perfil dos alunos e professores        Indicador 
atividade: __2_

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Elaboração e aplicação de questionários para obter
o perfil dos alunos do Proeja FIC/Pronatec nas 10 escolas da Rede Municipal de Goiânia vinculadas à
pesquisa.
(Anexo 4a - em mídia digital e ou hiperlink): 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Questionário, em processo de construção, para
obter o perfil dos professores do Proeja FIC/Pronatec, nas dez escolas da Rede Municipal de Goiânia
vinculadas à pesquisa. 
(Anexo 4b - em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 2

5. Tipo do produto: Questionários para acompanhamento/avaliação do Proeja FIC/Pronatec      
Indicador atividade: ___9___

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Elaboração e aplicação de questionário no primeiro
semestre (20/06/2013) para ser aplicado junto aos alunos do Proeja FIC/Pronatec, nas dez escolas da
Rede Municipal de Goiânia vinculadas à pesquisa, para avaliação do Programa implantado.
(Anexo 5a - em mídia digital e ou hiperlink): 

b)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Elaboração  e  aplicação  de  questionário  no
primeiro semestre (12/06/2013) para ser aplicado junto aos alunos do Proeja FIC/Pronatec na Escola
Municipal  de  T.  I.  Jardim  Novo  Mundo,  vinculada  à  pesquisa,  para  avaliação  do  Programa
implantado.
(Anexo 5b - em mídia digital e ou hiperlink):

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Elaboração e aplicação de questionário no segundo
semestre (05/12/2013) para ser aplicado junto aos alunos do Proeja FIC/Pronatec, nas dez escolas da
Rede Municipal de Goiânia vinculadas à pesquisa, para avaliação do Programa implantado
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(Anexo 5c - em mídia digital e ou hiperlink):

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Elaboração e aplicação de questionário no final de
segundo semestre de 2013 (06/12/2013) para ser preenchido pelos professores que atuam no Proeja
FIC/Pronatec, nas dez escolas da Rede Municipal de Goiânia vinculadas à pesquisa, para avaliação
do Programa.
(Anexo 5d - em mídia digital e ou hiperlink): 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Elaboração de questionário para ser aplicado junto
aos diretores, coordenadores pedagógicos e apoios das Unidades Regionais da Secretaria Municipal
de Educação de Goiânia,  que atuam nas dez escolas  da Rede Municipal  de Goiânia com Proeja
FIC/Pronatec, vinculadas à pesquisa, para avaliação do Programa implantado. 
(Anexo 5e - em mídia digital e ou hiperlink): 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Elaboração de questionário para ser aplicado junto
ao  Coordenador  Pedagógico  e  contratados  pelo  IFG  (Supervisor,  Orientador  Escolar,  Apoio
Acadêmico da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia), que atuam nas dez escolas da Rede
Municipal de Goiânia com Proeja FIC/Pronatec, vinculadas à pesquisa, para avaliação do Programa
implantado. 
(Anexo 5f - em mídia digital e ou hiperlink): 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Elaboração de questionário para ser aplicado junto
aos professores formadores, que atuam nas dez escolas da Rede Municipal de Goiânia com Proeja
FIC/Pronatec, vinculadas à pesquisa, para avaliação do Programa implantado.
(Anexo 5g - em mídia digital e ou hiperlink): 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Elaboração de questionário para ser aplicado junto
aos professores-pesquisadores do Obeduc, que atuam nas dez escolas da Rede Municipal de Goiânia
com Proeja FIC/Pronatec, vinculadas à pesquisa, para avaliação do Programa implantado.
(Anexo 5h - em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 8
6. Tipo do produto: Oficina de sistematização de dados em excel        Indicador atividade: __7 e 4_

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  Oficina sobre a utilização do Excel, ministrada
pelo  Bolsista  Probec  do  Núcleo  de  Formação  de  Professores  da  Faculdade  de  Educação/UFG,
graduando  de  licenciatura  em  Física/UFG,  para  os  professores  pesquisadores,  e  posteriormente
produziu um tutorial e um roteiro para consultas futuras.
(Anexo  6  Roteiro -  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):  Tutorial:  http://www.youtube.com/watch?
v=nqnkTOB2opE

Quantidade total 1

7. Tipo do produto: Sistematização de dados dos questionários sobre perfil dos alunos em Excel       
Indicador atividade: __2_

a)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Sistematização  em  Excel  dos  dados  dos
questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal
Abrão Rassi.
(Anexo 7a - em mídia digital e ou hiperlink): 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal Buena Vista
(Anexo 7b - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://www.youtube.com/watch?v=nqnkTOB2opE
http://www.youtube.com/watch?v=nqnkTOB2opE
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c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal Jalles Machado de Siqueira.
(Anexo 7c - em mídia digital e ou hiperlink): 

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal Jesuína de Abreu.
(Anexo 7d - em mídia digital e ou hiperlink): 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal Joel Marcelino.
(Anexo 7e - em mídia digital e ou hiperlink): 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal Professor Nadal Sfredo.
(Anexo 7f - em mídia digital e ou hiperlink): 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal Nova Conquista.
(Anexo 7g - em mídia digital e ou hiperlink): 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal T. I. Jardim Novo Mundo.
(Anexo 7h - em mídia digital e ou hiperlink): 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja  FIC/Pronatec  da  Escola  Municipal  Pedro  Costa  de  Medeiros.  Tabulação  realizada  pelas
bolsistas mestrandas Ariadiny Cândido Morais e Nayara Cristina C. de Araújo.
(Anexo  7i  -  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/tabulacao_pedrocostademedeiros_final.pdf

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):
Sistematização em Excel dos dados dos questionários aplicados para compor o perfil dos alunos do
Proeja FIC/Pronatec da Escola Municipal Presidente Vargas.
(Anexo 7j - em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 10

8. Tipo do produto: Sistematização dos dados dos questionários de avaliação do Proeja 
FIC/Pronatec pelos alunos           Indicador atividade: ___9___

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Sistematização, em julho de 2013, dos dados dos
questionários  de avaliação do Proeja FIC/Pronatec, respondidos no primeiro semestre pelos  alunos
das dez escolas participantes do Programa na Rede Municipal de Educação de Goiânia. Exemplo: o
da Escola Municipal Jesuína de Abreu.
(Anexo 8 - em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 1

9. Tipo do produto: Plenárias e reuniões de devolutiva de dados           Indicador atividade: _5 e 9_
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Devolutiva dos dados obtidos, com apresentação e
discussão em plenárias/reuniões com alunos e demais profissionais da escola, para levantamento de
encaminhamentos e de temas dos eixos temáticos a serem trabalhados nas escolas. Exemplo de slide
produzido para devolutiva com assembleia de alunos: E. M. T. I. Jardim Novo Mundo. 
(Anexo  9a  -  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/devolutiva_assembleia.pdf; 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Devolutiva dos dados obtidos, com apresentação e
discussão em plenárias/reuniões com professores da escola, para levantamento de encaminhamentos e
de tema(s) do(s) eixo(s) temático(s) a ser(em) trabalhado(s). 
(Anexo  9b  -  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/tabulacao_pedrocostademedeiros_final.pdf

Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Devolutiva dos dados obtidos, com apresentação e
discussão em plenárias/reuniões com alunos e demais profissionais da escola, para levantamento de
encaminhamentos e de temas dos eixos temáticos a serem trabalhados nas escolas. Exemplo de vídeo
produzido para devolutiva com assembleia de alunos e demais profissionais da Escola Jesuína de
Abreu.
(Anexo 9c - em mídia digital 2 _Vídeo Assembleia da Escola Jesuína de Abreu e ou hiperlink): 

Quantidade total 2

10. Tipo do produto: Sínteses das leituras realizadas  e Seminários           Indicador atividade: 1 e 7

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos 
professores-pesquisadores. Exemplo: Resenha do livro “Para sistematizar experiências”, de Oscar 
Jara Holliday, produzida pelo Professor-pesquisador Adão Araújo de Abreu.
(Anexo 10a - em mídia digital e ou hiperlink): 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos 
professores-pesquisadores. Exemplo: Resumo do livro “Pesquisa em Educação: Abordagens 
Qualitativas”, de Menga Ludke/Marli E.D.A. André, produzida em agosto/setembro pelo Professor-
pesquisador Adão Araújo de Abreu.
(Anexo 10b em mídia digital e ou hiperlink): 

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores.  Exemplo:  Resumo  do  livro  “Pesquisa  –  Participante”,  de  Carlos
Rodrigues Brandão, produzida pelo Professor-pesquisador Adão Araújo de Abreu.
(Anexo 10c em mídia digital e ou hiperlink):

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores.  Exemplo:  Resenha do livro “Para sistematizar  experiências”,  de Oscar
Jara Holliday, produzida pela Professora-pesquisadora Gláucia Maria Morais França Avelar
(Anexo 10d - em mídia digital e ou hiperlink): 

e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras 
realizadas pelos professores-pesquisadores. Exemplo: Resenha produzida pela Professora-
pesquisadora Maryanne Veloso, sobre a obra: ANDRADE, Eliane R. Os jovens da EJA e a EJA
dos jovens. In: OLIVEIRA, Inês B; PAIVA, Jane (org). Educação de jovens e adultos. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2004. 
(Anexo 10e - em mídia digital e ou hiperlink): 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/devolutiva_assembleia.pdf
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f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores.  Exemplo:  Resenha do livro “Para sistematizar  experiências”,  de Oscar
Jara Holliday, produzida pelo Professor-pesquisador Raniére André Fernandes.

(Anexo 10f - em mídia digital e ou hiperlink): 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores.  Exemplo:  Resenha do livro “Para sistematizar  experiências”,  de Oscar
Jara Holliday, produzida pela Professora-pesquisadora Rita de Cássia Balieiro Rodrigues.

(Anexo 10g - em mídia digital e ou hiperlink): 

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores. Exemplo: Resumo do livro “Pesquisa em Educação: Abordagens Qualita-
tivas”, de Menga Ludke/Marli E.D.A. André, produzida em agosto/setembro, produzido pela Profes-
sora-pesquisadora Rita de Cássia Balieiro Rodrigues.

(Anexo 10h - em mídia digital e ou hiperlink): 

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores. Exemplo: Resenha do livro - BARBIER, R. A pesquisa-ação. Tradução de
Lucie Dídio. Série Pesquisa em Educação, v. 3, Brasília: Líber Livro editora, 2004 - produzida pela
Professora-pesquisadora Rita de Cássia Balieiro Rodrigues.

(Anexo 10i - em mídia digital e ou hiperlink): 

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores.  Exemplo:  Resenha do livro “Para sistematizar  experiências”,  de Oscar
Jara Holliday, produzida pela Professora-pesquisadora Sara de Melo.

(Anexo 10j - em mídia digital e ou hiperlink): 

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores. Exemplo: Resenha do Capítulo 2: Abordagens qualitativas de pesquisa: a
pesquisa etnográfica e o estudo de caso, do livro Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas, de
Menga Lüdke.Marli E.D.A. André, produzida pela Professora-pesquisadora Sara de Melo.

(Anexo 10k - em mídia digital e ou hiperlink): 

l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos das leituras realizadas pelos
professores-pesquisadores. Exemplo: Resenha do livro - BARBIER, R. A pesquisa-ação. Tradução de
Lucie Dídio. Série Pesquisa em Educação, v. 3, Brasília: Líber Livro editora, 2004 -, produzida pela
Professora-pesquisadora Sara de Melo.

(Anexo 10l - em mídia digital e ou hiperlink): 
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m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Resenhas e resumos, entregues em 31/07/2013,
das leituras realizadas pelas professoras-pesquisadoras Ana Cristina Pereira Diniz e Ana Paula de
Aguiar, referentes aos meses de abril, maio e junho.

(Anexo 10m - em mídia digital e ou hiperlink): 

n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Leitura do Livro Pedagogia da Autonomia, elabo-
ração de resumo e apresentação em Seminário do mesmo, coordenado pela professora-pesquisadoras
Glaucia Maria Morais França Avelar e o orientador-formador Rafael Vieira de Araújo..

(Anexo 10n - em mídia digital nº 1 –vídeo Seminário e ou hiperlink): 

Quantidade total 14

11) Tipo do produto: Análises de dados e memória profissional            Indicador atividade: 2, 3, 12

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Textos reflexivos elaborados pelos professores-
pesquisadores com embasamento teórico e análises dos dados sistematizados/gráficos, produzidos a
partir do questionário diagnóstico do perfil dos alunos aplicado em cada escola. Exemplo de análise
do Professor-pesquisador Adão Araújo de Abreu, da E. M. Prof. Nadal Sfredo,

(Anexo 11a... - em mídia digital e ou hiperlink): 

b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Textos reflexivos elaborados pelos professores-
pesquisadores com embasamento teórico e análises dos dados sistematizados/gráficos, produzidos a
partir do questionário diagnóstico do perfil dos alunos aplicado em cada escola. Exemplo de análise
da Professora-pesquisadora Ana Cristina Pereira Diniz, da, E. M. Jesuína de Abreu.

(Anexo 11b - em mídia digital e ou hiperlink):.

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Textos reflexivos elaborados pelos professores-
pesquisadores com embasamento teórico e análises dos dados sistematizados/gráficos, produzidos a
partir do questionário diagnóstico do perfil dos alunos aplicado em cada escola. Exemplo de análise
da Professora-pesquisadora Ana Paula Aguiar, da: Escola M. Nova Conquista..

(Anexo 11c - em mídia digital e ou hiperlink):

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Textos reflexivos elaborados pelos professores-
pesquisadores com embasamento teórico e análises dos dados sistematizados/gráficos, produzidos a
partir do questionário diagnóstico do perfil dos alunos aplicado em cada escola. Exemplo de análise
da Professora-pesquisadora Glaucia Maria Morais França Avelar, E. M. Joel Marcelino de Oliveira.

(Anexo 11d - em mídia digital e ou hiperlink): 
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e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Textos reflexivos elaborados pelos professores-
pesquisadores com embasamento teórico e análises dos dados sistematizados/gráficos, produzidos a
partir do questionário diagnóstico do perfil dos alunos aplicado em cada escola. Exemplo de análise
da Professora-pesquisadora Rita de Cássia Balieiro Rodrigues, da E. M. Abrão Rassi.

(Anexo 11e - em mídia digital e ou hiperlink): 

f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Textos reflexivos elaborados pelos professores-
pesquisadores com embasamento teórico e análises dos dados sistematizados/gráficos, produzidos a
partir do questionário diagnóstico do perfil dos alunos aplicado em cada escola. Exemplo de análise
da Professora-pesquisadora Rita de Cássia Balieiro Rodrigues, da E. M. Abrão Rassi.

(Anexo 11f - em mídia digital e ou hiperlink): 

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Textos reflexivos elaborados pelos professores-
pesquisadores com embasamento teórico e análises dos dados sistematizados/gráficos, produzidos a
partir do questionário diagnóstico do perfil dos alunos aplicado em cada escola. Exemplo de análise
produzida pela Professora-pesquisadora Sara de Melo E. M. Presidente Vargas.

(Anexo 11g - em mídia digital e ou hiperlink):.

h) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Memórias profissionais dos professores-pesquisa-
dores articulando às leituras realizadas e em especial o livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira
Shor. Memória profissional do Professor Adão.

(Anexo 11h - em mídia digital e ou hiperlink):.

i) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Memórias profissionais dos professores-pesquisa-
dores articulando às leituras realizadas e em especial o livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira
Shor. Memória profissional da Professora Ana Cristina.

(Anexo 11i- em mídia digital e ou hiperlink):.

j) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Memórias profissionais dos professores-pesquisa-
dores articulando às leituras realizadas e em especial o livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira
Shor. Memória profissional da Professora Ana Paula.

(Anexo 11j - em mídia digital e ou hiperlink):.

k) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Memórias profissionais dos professores-pesquisa-
dores articulando às leituras realizadas e em especial o livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira
Shor. Memória profissional da Professora Gláucia.

(Anexo 11k - em mídia digital e ou hiperlink):.
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l) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Memórias profissionais dos professores-pesquisa-
dores articulando às leituras realizadas e em especial o livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira
Shor. Memória profissional da Professora Maryanne.

(Anexo 11L - em mídia digital e ou hiperlink):.

m) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Memórias profissionais dos professores-pesquisa-
dores articulando às leituras realizadas e em especial o livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira
Shor. Memória profissional do Professor Raniére.

(Anexo 11lm- em mídia digital e ou hiperlink):.

n) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Memórias profissionais dos professores-pesquisa-
dores articulando às leituras realizadas e em especial o livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira
Shor. Memória profissional do Professor Rita.

(Anexo 11n - em mídia digital e ou hiperlink):.

Quantidade total 14

12) Tipo do produto: Textos didáticos           Indicador atividade: __1, 7 e 8__

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Texto “Eixo temático” elaborado para formação
continuada dos profissionais das escolas da pesquisa, com vistas a contribuir na definição, princípios
e diferenciação do eixo temático e tema gerador e a articulação com a proposta Político Pedagógica
da EAJA, para ser trabalhado nas escolas.
(Anexo  12a  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/eixotematico_discussaometodologic.pdf
b)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Texto  elaborado  para  contribuir  na
compreensão de como fazer um “Diagnóstico para a escolha do tema” para ser trabalhado nas escolas
com conteúdos significativos, possibilitando trabalhar com temas gerador/eixos temáticos de modo
interdisciplinar.
(Anexo  12b  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/diagnostico_comofazer_sintese_0.pdf

c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras):  Texto “Alguns fundamentos,  para além do
capital  e  do  mercado,  animadores  da  docência  na  educação  dos  trabalhadores:  ética,
interdisciplinaridade e omnilateralidade”, elaborado para formação continuada dos professores que
atuam nas escolas do Proeja FIC/Pronatec, de autoria de Cláudia Borges (SME) e Sebastião Cláudio
Barbosa (IFG/SME).
(Anexo 12c em mídia digital e ou hiperlink): http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/textofinalclaudia.pdf

d) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Texto “Reflexões acerca da categoria trabalho”,
elaborado para formação continuada dos professores que atuam nas escolas do Proeja FIC/Pronatec,
de autoria de Cláudia Borges (SME) e Sebastião Cláudio Barbosa (IFG/SME).
(Anexo  12d  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/reflexoes_trabalho_0.pdf
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e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Texto “Alguns elementos para o entendimento
de  docência  compartilhada”,  organizado  por  Sebastião  Cláudio  Barbosa  (IFG/SME),  a  partir  de
outros textos da “net” (especialmente do texto “Docência compartilhada: o desafio de compartilhar”
de autoria de Denise Armani Nery Fernandes e Maria Beatriz Pauperio Titton) e cujas ideias foram
adaptadas, acrescentadas e reorganizadas para ser utilizado na formação continuada dos professores
que atuam nas escolas do Proeja FIC/Pronatec.
(Anexo  12e  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink):
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/docenciacompartilhada_final_tiao.pdf

Quantidade total 5

13) Tipo do produto: Disponibilização online dos materiais no Portal do Fórum Goiano de EJA    
Indicador atividade: _8__

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Em parceria com o Portal do Fórum Goiano de
EJA  foi  construído  um  espaço  destinado  à  educação  profissional  para  a  experiência  do  Proeja
FIC/Pronatec, educadores e educandos. Este espaço oferece relatos de experiências, planos de aulas,
projetos, fotos, textos, slides, vídeos etc. acerca da experiência em sala de aula (de 2010 a 2013) e da
formação continuada dos profissionais (curso inicial, formação continuada nas escolas e dos forma-
dores) realizada pela Faculdade de Educação/UFG na parceria IFG e SME de Goiânia, certificada
pelo Projeto de Extensão Educação de Jovens e Adultos – Fórum Goiano de EJA e Geaja. O espaço
continua em construção/ampliação.

(Anexo 13a - em mídia digital e ou hiperlink): Página dos educadores: 
http://forumeja.org.br/go/node/686, página dos educandos: http://forumeja.org.br/go/node/687, 
página Proeja FIC/Pronatec: http://forumeja.org.br/go/node/1506; 
http://forumeja.org.br/go/node/1572; 
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/calendario_anual_2013.pdf; 
http://forumeja.org.br/go/node/1551

Quantidade total 1

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

Na produção bibliográfica destacam-se: artigo técnico-científico publicado; dissertação de mestrado
em  andamento  ou  concluída;  edição,  organização  e/ou  coordenação  de  livros  ou  coleções;
publicação de jornais na escola; publicação de livro; publicação de capítulo de livro; publicação de
resumo  técnico-científico;  publicação  de  trabalho  completo;  publicação  individual  de  crítica  e
resenha  científico-educacional  ou  prefácio  de  obras  especializadas  ou  espetáculos;  tese  de
doutorado em andamento ou concluída; trabalho de conclusão de curso em andamento ou concluída;
tradução de capítulo de livro; tradução de peças teatrais, de óperas encenadas e livros; outros.

1. Tipo do produto: Artigos técnico-científicos                             Indicador atividade: _3, 11, 20

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/calendario_anual_2013.pdf
http://forumeja.org.br/go/node/1572
http://forumeja.org.br/go/node/1506
http://forumeja.org.br/go/node/687
http://forumeja.org.br/go/node/686
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Trabalho Encomendado, apresentado e publicado em anais do  V Encontro Estadual de Didática e
Prática de Ensino (EDIPE - 2013), evento acadêmico-científico e de formação de professores da
Educação Básica já tradicional no estado de Goiás. RODRIGUES, Maria Emilia de Castro; COSTA,
Cláudia Borges; GARCIA, Lênin Tomazett. A qualidade da educação de jovens e adultos em debate.
In:  Anais  do  EDIPE  2013. Goiânia,  GO,  ago/2013.  Disponível  em:
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/Trabalhos%20encomendados/Maria%20Emilia%20Rodrigues,
%20Claudia%20Costa%20e%20Lenin%20Garcia.pdf, acesso em: 30/01/2014.
(Anexo  14  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink) http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/Trabalhos
%20encomendados/Maria%20Emilia%20Rodrigues,%20Claudia%20Costa%20e%20Lenin
%20Garcia.pdf
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Trabalho Aprovado (Relato de experiência),
apresentado e publicado em anais do V Encontro Estadual de Didática e Prática de Ensino (EDIPE -
2013), evento acadêmico-científico e de formação de professores da Educação Básica já tradicional
no  estado  de  Goiás.  AGUIAR,  Ana  Paula  de;  DINIZ,  Ana  Cristina  Pereira.  PROEJA
FIC/PRONATEC:  Relato  do  diagnóstico  do  perfil  sócio-cultural  do  educando e  do  contexto  da
educação de jovens e adultos, realizado em 2013 em duas escolas da Rede Municipal de Goiânia. In:
Anais  do  EDIPE  2013. Goiânia,  GO,  ago/2013.  Disponível  em:
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Ana%20Paula%20de%20Aguiar
%20resumo.PDF, acesso em:3  30/01/2014.
(Anexo  15  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink)  http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Ana
%20Paula%20de%20Aguiar%20resumo.PDF
c)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Resumo  trabalho  aprovado  (Relato  de
experiência), apresentado e publicado em anais do  V Encontro Estadual de Didática e Prática de
Ensino (EDIPE - 2013), evento acadêmico-científico e de formação de professores da Educação
Básica já tradicional no estado de Goiás. AGUIAR, Ana Paula de; DINIZ, Ana Cristina Pereira.
PROEJA  FIC/PRONATEC:  Relato  do  diagnóstico  do  perfil  sócio-cultural  do  educando  e  do
contexto da educação de jovens e adultos, realizado em 2013 em duas escolas da Rede Municipal de
Goiânia.  In:  Anais  do  EDIPE  2013. Goiânia,  GO,  ago/2013.  Disponível  em:
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Ana%20Paula%20de%20Aguiar
%20resumo.PDF, acesso em:3  30/01/2014.
(Anexo 16 em mídia digital e ou hiperlink) 

d)  Descrição  do  produto  gerado  (Max.  100  palavras):  Trabalho  aprovado  (Relato  de  experiência),
apresentado e  publicado em anais do  V Encontro Estadual de Didática e Prática de Ensino (V
EDIPE - 2013), evento acadêmico-científico e de formação de professores da Educação Básica já
tradicional no estado de Goiás: COSTA, Cláudia Borges; BARBOSA. Sebastião Claudio. Formação
dos educadores da EJA e da EP: Uma experiência de formação para além do capital e do mercado.
In:  Anais  do  V  EDIPE  2013. Goiânia,  GO,  ago/2013.  Disponível  em:
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Claudia%20Borges%20Costa.pdf,  acesso
em: 30/01/2014
(Anexo 17 em mídia digital e ou hiperlink)  http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Claudia
%20Borges%20Costa.pdf
e) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Artigo “DIVERSIDADE GERACIONAL E DE
GÊNERO NA EJA – IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA”, de autoria de Maria
Margarida Machado – UFG e Maria Emília de Castro Rodrigues – UFG, aprovado e no prelo para
publicação na Revista Cadernos de Pesquisa em Educação - PPGE/UFES.
(Anexo 18 em mídia digital e ou hiperlink)

http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Claudia%20Borges%20Costa.pdf
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Claudia%20Borges%20Costa.pdf
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Ana%20Paula%20de%20Aguiar%20resumo.PDF
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/gt13/re%20grafica/Ana%20Paula%20de%20Aguiar%20resumo.PDF
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/Trabalhos%20encomendados/Maria%20Emilia%20Rodrigues,%20Claudia%20Costa%20e%20Lenin%20Garcia.pdf
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/Trabalhos%20encomendados/Maria%20Emilia%20Rodrigues,%20Claudia%20Costa%20e%20Lenin%20Garcia.pdf
http://vedipe.blessdesign.com.br/pdf/Trabalhos%20encomendados/Maria%20Emilia%20Rodrigues,%20Claudia%20Costa%20e%20Lenin%20Garcia.pdf
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f) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Artigo publicado: MACHADO, Maria Margarida;
RODRIGUES, Maria Emilia de Castro. Educação de jovens e adultos: Relação educação e trabalho.
In:  Revista  Retratos  da  Escola. Brasília,  v.  7,  n.  13,  p.  373-385,  jul./dez.  2013.  Disponível  em
http://www.esforce.org.br, acesso em: 30/01/2014.
(Anexo  19  em  mídia  digital  e  ou  hiperlink)  http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/article/view/312;
http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/article/view/312/482

g) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Comunicação Oral aprovada no VI COLÓQUIO
INTERNACIONAL  DE  POLÍTICAS  E  PRÁTICAS  CURRICULARES  "CURRÍCULO:
(RE)CONSTRUINDO OS SENTIDOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO", realizado de 05 a 07/12/2013,
na  UFPB,  João  Pessoa/PB  –  BRASIL.  Apresenta  impressões  acerca  do  perfil  do  educando  do
Programa PROEJA-FIC/Pronatec  e  os  desafios  para a  construção do currículo  integrado em uma
escola da RME/Goiânia. Reflete sobre o currículo integrado na EJA, e os dados de perfil do aluno
coletados e a literatura do tema. Fundamenta-se em: Kuenzer (1997), Machado (2010), etc. Trata o
currículo integrado como uma possibilidade de formação contra-hegemônica dos trabalhadores diante
da lógica imediatista do mercado.
(Anexo 20 em mídia digital e ou hiperlink): http://www.vicoloquio.com.br/arquivos/GT17.pdf

h)  Descrição  do  Produto  Gerado  (Max.  100  palavras):  Apresentação  do  trabalho:  “O  Projeto
Integrador e a Centralidade do Trabalho para a Formação Humana no Programa de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(Proeja)  Ifes  Campus  Vitória/ES” no  II  Colóquio  Nacional  a  Produção  do  Conhecimento  em
Educação Profissional.
Período: 05/08 a 09/08/2013.
Autores: Eliesér Toretta Zen e Edna Castro de Oliveira.
(Anexo 21 em mídia digital e ou hiperlink)

i) Descrição do Produto Gerado (Max. 100 palavras) Apresentação do trabalho: “As Contradições de
um Projeto de Centro Público de Educação Profissional” no  II Colóquio Nacional a Produção do
Conhecimento em Educação Profissional.
Período: 05/08 a 09/08/2013.
Autor: Marcelo Lima
(Anexo 22 em mídia digital e ou hiperlink)

j) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho: “O Proeja no Ifes
Campus  Vitória  Sob  Diversas  Óticas  e  Perspectivas”  no  II  Colóquio  Nacional  a  Produção  do
Conhecimento em Educação Profissional.
Período: 05/08 a 09/08/2013.
Autora: Edna Graça Scopel, Edna Castro de Oliveira e Maria José de Resende Ferreira
(Anexo 23 em mídia digital e ou hiperlink)

k)  Descrição  do  Produto  Gerado   (Max.  100  palavras): Apresentação  do  trabalho:  “Práticas
Curriculares  e  Direitos  no  Campo da EJA:  Um Olhar  Sobre  a  Formação” no  II  Seminário  de
Currículos,  Cotidianos,  Culturas  e  Formação  de  Educadores,  realizado  pelo  NUPEC (Núcleo  de
Pesquisa e Extensão em Currículos, Cotidianos e Culturas) da UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autores: Henrique José Alves Rodrigues e Paula Viale da Costa
(Anexo 24 em mídia digital e ou hiperlink)

http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/article/view/312
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l) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras):  Apresentação do trabalho: “A experiência de
construção dos projetos políticos pedagógicos dos cursos do Proeja no IF: construindo caminhos
para efetivação de um currículo integrado”, na 36ª Reunião Nacional da Anped.
Período: de 29/09 a 02/10/2013 
Autoras: Edna Castro de Oliveira, Edna Graça Scopel e Maria José de Resende Ferreira.
(Anexo 25 em mídia digital e ou hiperlink)

m)  Descrição  do  Produto  Gerado   (Max.  100  palavras):  Apresentação  do  Trabalho  “Currículo,
Exclusão Escolar  e  Representações  Sociais  Sobre os  Sujeitos  da Educação de Jovens e  Adultos
Integrada à Educação Profissional” no I Seminário de Pesquisa do Observatório de Educação 61º
Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autores: Eliesér Toretta Zen e Tatiana de Santana Vieira
(Anexo 26 em mídia digital e ou hiperlink)

n) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho  “A pedagogia da
terra e o movimento de formação do professor sem-terra” no VII Encontro Brasileiro Rede Estrado:
trabalho docente e políticas de responsabilização. 
Período: 24 e 25/10/2013
Autores: Eliesér Toretta Zen e Tatiana de Santana Vieira.
(Anexo 27 em mídia digital e ou hiperlink)

o) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras):  Apresentação do trabalho  “A filosofia no
percurso  formativo  do  educando  do  Proeja  no  Ifes  campus  Vitória.” no I  Seminário  Local  de
Pesquisa do Observatório de Educação/61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autores: Eliesér Toretta Zen, Tatiana de Santana Vieira e Reginaldo Nunes Flexa.
(Anexo 28 em mídia digital e ou hiperlink)

p) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Comunicação oral da pesquisa “Escutas e
Percursos de Estudantes da EMEF EJA “Admardo Serafim de Oliveira” no I Seminário Local de
Pesquisa do Observatório de Educação/61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autores: Eliane Saiter Zorzal
(Anexo 29 em mídia digital e ou hiperlink)

q) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho  “Os sujeitos da
EJA: memórias e desafios das práticas de alfabetização em contextos de políticas para a educação
na diversidade” no I Seminário Local de Pesquisa do Observatório de Educação/61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autoras: Edna Castro de Oliveira, Karla Ribeiro de Assis Cesário e Tatiana de Santana Vieira.
(Anexo 29 em mídia digital e ou hiperlink)

r) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Comunicação oral da pesquisa “Políticas e
Práticas Curriculares no campo da EJA de Vitória” no I Seminário Local de Pesquisa do Observatório
de Educação/61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autor: Henrique José Alves Rodrigues
(Anexo 29 em mídia digital e ou hiperlink)
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s) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho “A centralidade do
trabalho no currículo da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos no Ifes
campus Vitória-ES” no II Seminário Currículos, Culturas e Cotidianos.
Período: 16 a 18/09/2013
Autores: Eliesér Toretta Zen e Tatiana de Santana Vieira
(Anexo 30 em mídia digital e ou hiperlink)

t) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Comunicação Oral do trabalho  Educação de
Jovens e Adultos e os Educandos que cumprem medidas socioeducativas  no I Seminário Local de
Pesquisa do Observatório de Educação/61º Fórum EJA/ES. 
Período: 24 e 25/10/2013
Autores: Heloísa Ivone Silva Carvalho e Carlos Fabian de Carvalho.
(Anexo 29 em mídia digital e ou hiperlink)

u) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho “Exclusão Escolar e
Representações Sociais sobre os sujeitos de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação
Profissional” no II Seminário Currículos, Culturas e Cotidianos.
Período: 16 a 18/09/2013
Autores: Eliesér Toretta Zen e Tatiana de Santana Vieira
(Anexo 31 em mídia digital e ou hiperlink)

v) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Publicação do trabalho “Movimentos Sociais e
EJA:  tecendo  caminhos  na  formação  inicial  de  educadores  e  educadoras  no  Estado do Espírito
Santo/Brasil”  no  VI  Seminário  luso-brasileiro  -  Educação,  Trabalho  e  Movimentos  Sociais  –
Educação de Jovens e Adultos: das políticas lógicas de ação.
Período: 12 e 13/09/2013
Autores:  Edna Castro de Oliveira, Dalva Mendes de Fraga, Tatiana de Santana Vieira e Elizangela
Fraga Ribeiro.
(Anexo 32 em mídia digital e ou hiperlink)

x) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho: “Formação dos(as)
educadores(as)  na  Escola  de  EJA “Admardo  Serafim de  Oliveira”:  Estudos  e  reflexões  sobre  as
diversidades culturais no currículo no II Seminário de Currículos, Cotidianos, Culturas e Formação de
Educadores,  realizado pelo NUPEC (Núcleo de Pesquisa e Extensão em Currículos,  Cotidianos e
Culturas) da UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autores: Heloisa Ivone da Silva de Carvalho e Pablo Carlos da Silva.
(Anexo 33 em mídia digital e ou hiperlink)

y) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho: “Tecendo Diálogos
com  a  Lei  10639/2003  e  o  Currículo  de  uma  Escola  de  EJA”  no  II  Seminário  de  Currículos,
Cotidianos,  Culturas  e  Formação  de  Educadores,  realizado  pelo  NUPEC (Núcleo  de  Pesquisa  e
Extensão em Currículos, Cotidianos e Culturas) da UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autoras: Eliane Saiter Zorzal e Heloísa Ivone da Silva de Carvalho.
(Anexo 34 em mídia digital e ou hiperlink)

z) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Publicação do trabalho “A Escola de EJA 
Admardo: Experiências Significativas no Combate a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia” nos Anais
do V Simpósio Nacional de Tecnologia e Sociedade.
Período: 16 a 18/10/2013
Autora: Eliane Saiter Zorzal, Heloísa Ivone da Silva de Carvalho e Carlos Fabian de Carvalho
(Anexo 35 em mídia digital e ou hiperlink)
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w) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho:  “A construção
Curricular com Foco nas Relações Dialógicas” no II Seminário de Currículos, Cotidianos, Culturas e
Formação de Educadores, realizado pelo NUPEC (Núcleo de Pesquisa e Extensão em Currículos,
Cotidianos e Culturas) da UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autoras: Walkyria Barcelos Sperandio e Iraldirene Ricardo de Oliveira.
(Anexo 36 em mídia digital e ou hiperlink)

I) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do Trabalho:  “Educação do
Campo: Política Pública com foco nos Saberes do Campo”. A participação no V Simpósio Nacional
de Tecnologia e Sociedade na UFES
Período: 16 a 18/10/2013
Autoras: Iraldirene Ricardo de Oliveira, Maria Geovana Melim Ferreira.
(Anexo 37 em mídia digital e ou hiperlink)

II)  Descrição  do Produto  Gerado  (Max.  100 palavras):  Apresentação  do trabalho  “A Formação
Continuada  de  Professores  do  Ensino  Médio  na  Escola  Pública  no  Campo” no  VII  Encontro
Brasileiro Rede Estrado: trabalho docente e políticas de responsabilização. 
Período: 24 e 25/10/2013
Autoras: Iraldirene Ricardo de Oliveira,  Walkyria Barcelos Sperandio e Laura Maria Bassani Muri
Paixão.
(Anexo 38 em mídia digital e ou hiperlink)

III) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação oral do trabalho “O Trabalho
Pedagógico no PROEJA: Desafios e Impasses que ainda Persistem no Cotidiano Escolar”  no  VII
Encontro Brasileiro Rede Estrado: trabalho docente e políticas de responsabilização. 
Período: 24 e 25/10/2013
Autoras: Edna Castro de Oliveira, Edna Graça Scopel e Maria José de Resende Ferreira.
(Anexo 39 em mídia digital e ou hiperlink)

IV) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho: “A experiência da
implementação  do  currículo  integrado  no  Proeja  do  Ifes  Campus  Vitória”  no  II  Seminário  de
Currículos,  Cotidianos,  Culturas  e  Formação  de  Educadores,  realizado  pelo  NUPEC (Núcleo  de
Pesquisa e Extensão em Currículos, Cotidianos e Culturas) da UFES (Centro de Educação).
Período: 16 a 18/09/2013
Autoras: Edna Castro de Oliveira, Edna Graça Scopel e Maria José de Resende Ferreira.
(Anexo 40 em mídia digital e ou hiperlink)

V) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Apresentação do trabalho “Olhares acerca do
processo de construção dos projetos políticos pedagógicos dos cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio de jovens  e adultos  no contexto  do Ifes  Campus Vitória” no I  Seminário  de Pesquisa do
Observatório de Educação 61º Fórum EJA/ES.
Período: 24 e 25/10/2013
Autoras: Edna Castro de Oliveira, Edna Graça Scopel e Maria José de Resende Ferreira.
(Anexo 29 em mídia digital e ou hiperlink)

VI)  Descrição  do  Produto  Gerado   (Max.  100  palavras):  Publicação  do  artigo  “As  políticas  de
formação do profissional docente que atua na Educação de Jovens e Adultos na rede municipal de
ensino de Serra: do prescrito às percepções dos professores”
Autoras: Edna Graça Scopel e Flávia Caetano de Souza.
(Anexo 41 em mídia digital e ou hiperlink)
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VII) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Publicação do artigo “Didática da educação
profissional  para  o  trabalho  e  a  cidadania:  planejando,  mediando  e  avaliando  situações  de
aprendizagem”.
Autoras: Márcia Cristina Pereira Fortuna e Edna Graça Scopel
(Anexo 42 em mídia digital e ou hiperlink)

VIII) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras):  Publicação do artigo “A experiência do
Proeja: a visão dos múltiplos sujeitos envolvidos no programa do Ifes Campus Vitória”
Autoras: Edna de Castro Oliveira, Edna Graça Scopel, Maria José de Resende Ferreira.
(Anexo 43 em mídia digital e ou hiperlink)

IX) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Publicação do artigo Práticas do Ensino de
História nos Cursos do Proeja do Ifes Campus Vitória no 8º Seminário de Educação do SINASEFE
(Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica).
Período: 04 a 06/2013
Autor: Reginaldo Flexa Nunes
(Anexo 44 em mídia digital e ou hiperlink)

X) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): Planejamento e organização do I Seminário
Local  de  Pesquisa  do  Observatório  da  Educação  OBEDUC/61º  Fórum de  Educação  de  Jovens  e
Adultos  do  Espírito  Santo  com  tema: Pesquisa  e  formação:  Sujeitos  da  EJA/Proeja,  políticas  e
práticas. O evento contou com a participação de professores da rede estadual, municipais e federal de
ensino,  estudantes  de  EJA e  gestores,  estudantes  de  graduação  e  de  pós-graduação,  membros  do
Fórum EJA e demais membros da equipe OBEDUC.
Período: 24 e 25/10 de 2013
Responsáveis: Professora Edna Castro de Oliveira, Alunos de IC, Alunos de Mestrado, Alunos de
Doutorado e Professores de Educação Básica e colaboradores.
(Anexo 29 em mídia digital e ou hiperlink)

XI) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): 
 EDUCAÇÃO  NO  CAMPO  –  ES/BRASIL:  TENSÕES  E  DIÁLOGOS  NA  LUTA  PELA
GARANTIA DOS DIREITOS
(Anexo XI em mídia digital e ou hiperlink)
XII) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): TECENDO OS FIOS DE CONSTRUÇÃO
DAS IDENTIDADES DOS (AS) EDUCANDOS (AS) DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ES/BRASIL
(Anexo XII em mídia digital e ou hiperlink) 
 
XIII)  Descrição  do  Produto  Gerado   (Max.  100  palavras): PEDAGOGIA  DA  TERRA:  OS
ESPAÇOS-TEMPOS-SABERES DO MOVIMENTO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR SEM-
TERRA
(Anexo XIII em mídia digital e ou hiperlink)
XIV) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): RODRIGUES, D. V. ; Porto Fausta, C . A
ARTE  DIGITAL  E  A  CONSTRUÇÃO  COLETIVA  DO  CONHECIMENTO  COMO  PRÁXIS
INTEGRADORAS  NA  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  E  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E
ADULTOS,.  In:  II  COLÓQUIO  NACIONAL  A  PRODUÇÃO  DO  CONHECIMENTO  EM
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 2013, Natal. Caderno de resumos. Rio Grande do Norte: Campus
IRFN, 2013. p. 68-68.
(Anexo 45 em mídia digital e ou hiperlink)

http://lattes.cnpq.br/5691027584146161
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XV) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): RODRIGUES, D.  V. AS ESTÉTICAS
TECNOLÓGICAS  E  A  CONSTRUÇÃO  COLETIVA  DO  CONHECIMENTO  NA
CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS PESQUISADORES E DE NOVAS PRÁXIS PEDAGÓGICAS
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. In: 12  Encontro Internacional de Arte e Tecnologia:⁰
Prospectiva poética,  2013, Brasília.  12  Encontro Internacional de Arte e Tecnologia:  Prospectiva⁰
poética #5.0. Brasília: Midialab Laboratório de Pesquisa em Arte Computacional, 2013.

(Anexo 46 em mídia digital e ou hiperlink)
XVI)  Descrição  do  Produto  Gerado   (Max.  100  palavras): RODRIGUES,  D.  V. DESAFIOS  E
POSSIBILIDADES DA NOVA ESTÉTICA DIGITAL: O PORTAL www.proejatransiarte.ifg.edu.br
COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (PROEJA). In: 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira  para o Progresso da
Ciência, 2013, Recife. Anais/Resumos da 65ª Reunião Anual da SBPC, 2013.
(Anexo 46 em mídia digital e ou hiperlink)
XVII)  Descrição  do  Produto  Gerado   (Max.  100  palavras): RODRIGUES,  D.  V. A  PRÁXIS
TRANSDISCIPLINAR  DA  ARTE  DIGITAL  /  TRANSIARTE:  EXPERIÊNCIAS  DE
CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO INTEGRADO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. In: 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência, 2013, Recife. Anais/Resumos da 65ª Reunião Anual da SBPC, 2013.
(Anexo 46 em mídia digital e ou hiperlink)
XVIII)  Descrição  do  Produto  Gerado   (Max.  100  palavras): RODRIGUES,  D.  V. A  PRÁXIS
TRANSDISCIPLINAR  DA  ARTE  DIGITAL  /  TRANSIARTE:  EXPERIÊNCIAS  DE
CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO INTEGRADO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. In: 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência, 2013, Recife. Artigo da 65ª Reunião Anual da SBPC, 2013.
(Anexo 46a em mídia digital e ou hiperlink)
XIX) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): 
INTEGRANDO  A  ARTE  DIGITAL  COLABORATIVA  COM  O  CURRÍCULO  DA  EJA  NO
PROJETO PROEJA-TRANSIARTE
(Anexo XIV em mídia digital e ou hiperlink
XX) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): ) PRODUÇÃO ARTÍSTICA DIGITAL CO-
LABORATIVA E APRENDIZAGEM CURRICULAR NO PROJETO PROEJA-TRANSIARTE
(Anexo XV em mídia digital e ou hiperlink)
XXI) Descrição do Produto Gerado  (Max. 100 palavras): 
 “A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:  POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A PARTIR DA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA DA ARTE DIGITAL”
(Anexo XV em mídia digital e ou hiperlink)

Quantidade total 47

2. Tipo do produto: Edição, organização e/ou coordenação de livros  Indicador atividade: 19 e 3
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Está em andamento a produção de um livro, orga-
nizado pela UFES, com o ttulo: Educação de Jovens e Adultos: Trabalho e Formação Humana, com
os eixos: 

 Diversidade dos Sujeitos da EJA e seus desafios na formação dos educadores.
 Estratégias e práticas na organização da oferta da educação de jovens e adultos
 Acompanhamento das práticas pedagógicas: desafios e repercussões na formação dos sujeitos
 Memórias das políticas públicas voltadas para a EJA e o mundo do trabalho.
 EJA e Educação Profissional: tensões e disputas na afirmação de uma política integrada para

formação dos trabalhadores. 
 EJA e novas tecnologias: ambientes/mídias virtuais na formação do trabalhador. 

(Anexo 47 em mídia digital e ou hiperlink)

Quantidade total 1

3) Tipo do produto: Dissertação de mestrado em andamento __Indicador atividade: _1,5,19,29_

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Bolsista Ariadiny Cândido Morais: Temos como
tema  de  pesquisa  para  a  dissertação  “A  compreensão  de  educação  integrada,  trabalho  e  EJA  dos
educadores  da  formação  profissional,  na  proposta  do  Proeja  FIC/Pronatec,  em  escolas  de  ensino
fundamental da SME de Goiânia”. Objetivamos assim, investigar “Qual  a compreensão de educação
integrada,  trabalho  e  EJA  possuem  os  educadores  da  área  Profissional,  na  proposta  do  Proeja
FIC/Pronatec?”.  Foram  finalizadas  as  disciplinas,  o  projeto  encontra-se  em  finalização,  foram
apresentados  trabalhos  em  eventos  acadêmicos,  houve  o  acompanhamento  diário  aos  trabalhos
desenvolvidos na pesquisa e ainda encontra-se em produção um artigo para publicação.
(Anexo 48 - Projeto,  em mídia digital e ou hiperlink): Banner Apresentado: http://forumeja.org.br/go/node/1606  , 
b) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Bolsista Maribel Schveeidt: O tema envolve o
EDUCANDO DA EAJA: A singularidade da mulher no Proeja-FIC. Buscarei compreender quais os
fatores que contribuem ou não para a permanência das educandas da EAJA na Escola, será utilizado
como abordagem metodológica o estudo de caso por meio de entrevistas, possibilitando compreender
a representação do que esperam encontrar na escola o que efetivamente encontram e vivenciam nela.
Foram finalizadas as disciplinas, o projeto encontra-se em finalização, foram apresentados trabalhos
em eventos acadêmicos, houve o acompanhamento diário aos trabalhos desenvolvidos na pesquisa e
ainda encontra-se em produção um artigo para publicação. 
(Anexo 49 – Projeto,  em mídia digital e ou hiperlink): Banner Apresentado: http://forumeja.org.br/go/node/1606
c) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Bolsista Maria Aldina Gomes da Silva: O pré-
projeto disserta acerca da concepção da categoria trabalho dos educadores do Proeja-FIC/Pronatec na
Rede Municipal de Educação de Goiânia orienta sua prática educativa no cotidiano de sala de aula.
As  disciplinas  já  foram  cursadas  e,  os  artigos  referentes  às  mesmas  se  encontram  em  fase  de
finalização, assim como, o pré-projeto de mestrado. Foi apresentado em evento parte do pré-projeto
e, tem um artigo sendo finalizado para a composição de um livro sobre o Proeja FIC.
(Anexo 50 – Projeto, em mídia digital e ou hiperlink) Banner Apresentado: http://forumeja.org.br/go/node/1606

Quantidade total 3

4) Tipo do produto: Tese de doutorado em andamento __Indicador atividade: _19,1, 5, 29___

http://forumeja.org.br/go/node/1606
http://forumeja.org.br/go/node/1606
http://forumeja.org.br/go/node/1606
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a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): Bolsista Mara Franco de Sá: A proposta de tese A
implantação do proeja na escola técnica de Ceilândia, na perspectiva dos docentes e discentes envolvidos
trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e encontra-se no momento em fase de reformulação.
No  período  de  outubro  de  2012  até  o  final  do  2º  semestre  de  2013  foram  realizadas  as  seguintes
atividades: os créditos referentes às disciplinas; acompanhamento das atividades referentes à pesquisa,
participação em eventos, apresentação de trabalhos. Além da produção de artigo para publicação.

(Anexo 51 em mídia digital e ou hiperlink) Trabalho apresentado: Banner Apresentado: 
http://forumeja.org.br/go/node/1606

Quantidade total 1

5) Tipo do produto: Resumo técnico a partir dos dados do IBGE              Indicador atividade: _3,19_

a) Descrição do produto gerado: 
Tabelas com apresentação dos microdaddos do Censo do IBGE 2010 e PNADs 2011 e 2012, com 
recortes etários e territoriais de interesse da Rede de Pesquisa, produzidas por Thiago Alves, 
professor da FACE/UFG, vinculado ao Projeto de Pesquisa do Obeduc.
(Anexo 52  em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 1

6) Tipo do produto: Relatório da Reunião Geral da Pesquisa Obeduc              Indicador atividade: 
_17, 5, 3

a) Descrição do produto gerado: 
Reunião Geral com pesquisadores das três instituições da Rede de Pesquisa do Programa Obeduc, do 
Projeto 13769, que participaram da Reunião Anual da Anped. Reunião Geral realizada na sala 122 da
Faculdade de Educação, no período de 8h às 17h, no dia 03/10/2013, sob a coordenação de Maria 
Margarida Machado.
(Anexo 53 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 1

7) Tipo do produto: Relatório do I Seminário da Rede de Pesquisa Obeduc/Capes      Indicador 
atividade:  3,5,17

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Relatório do I Seminário de Pesquisa em Rede do Obeduc/CAPES, com pesquisadores das três 
instituições da Rede de Pesquisa do Programa Obeduc do Projeto 13769 (UFG, UFES, UnB), 
realizado na Faculdade de Educação da UnB, no período de 8h às 17h, nos dias 21 e 22/11/2013.
(Anexo 54 em mídia digital e ou hiperlink): 

Quantidade total 1

5.3) PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS – NÃO SE APLICA

5.4) PRODUÇÕES DESPORTIVAS E LÚDICAS – NÃO SE APLICA

5.5) PRODUÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS – NÃO 
SE APLICA

http://forumeja.org.br/go/node/1606


________________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2012

6.  DESCRIÇÃO DE IMPACTOS DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO PROJETO
NA:  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES;  LICENCIATURAS  ENVOLVIDAS;
EDUCAÇÃO BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES

As ações e atividades desenvolvidas pela pesquisa estão despertando o interesse dos professores
bolsistas das escolas municipais na sistematização da experiência de currículo integrado que está em
implantação  no  Proeja-FIC.  Estes  professores  começam  a  perceber  sua  capacidade  de  estudos,
reflexões e já demonstram interesse em buscar seleção para doutorado ou mestrado nos próximos
anos. Em função da parceria entre a SME/Goiânia/IFG e UFG, os bolsistas das escolas municipais
também estão atuando como formadores dos seus colegas, ao mesmo tempo em que contribuem com
o amadurecimento das problematizações de pesquisa da doutoranda e das mestrandas do projeto. Os
bolsistas professores da Educação Básica que atuam no IFG e no IF Goiano estão, a partir de suas
experiências de pesquisa formando os alunos das licenciaturas, com orientação dos seus trabalhos de
conclusão de curso também nas temáticas desta pesquisa. Por outro lado, estes dois professores dos
institutos estão se preparando para a seleção de doutorado com investigações que darão continuidade
às pesquisas que realizam no Obeduc.
As licenciaturas envolvidas na pesquisa dentro da UFG, IFG e IF Goiano tem avançado nos debates
sobre  EJA  integrada  a  educação  profissional,  pelas  discussões  que  são  geradas  no  Seminário
Diálogos Proeja, nas orientações coletivas que preparam os Trabalhos de Conclusão de Curso, na
participação de alunos em eventos com a apresentação de banners.
O impacto na Educação Básica dá-se de forma diferenciada a depender da instituição. Nas escolas
municipais há ainda muita insegurança em relação ao currículo integrado, mas a avaliação realizada
com gestores, professores e alunos em dezembro de 2013 indica a continuidade da experiência e a
expectativa de sua ampliação. A evasão segue sendo o maior desafio nas escolas municipais que
implantaram o Proeja FIC. Nos institutos federais o desafio maior é manter o espaço do Proeja, pois
há  grande  pressão  para  que  se  amplie  as  outras  modalidades  de  atendimento  da  instituição  em
detrimento  desta  que  se  dedica  exclusivamente  a  alunos  trabalhadores.  Nesta  mobilização  da
pesquisa já  foi  garantida  a  expansão de  cursos  Proeja  Técnico  no IFG saindo de  um curso  no
Campus Goiânia, para 15 cursos, perfazendo todos os Campus da instituição.
Especificamente  em  relação  a  Pós-Graduação,  as  atividades  desta  pesquisa  contribuíram  na
reorientação dos projetos da bolsista de doutorado e das bolsistas de mestrado. 

Núcleo 1 - UFES
Tendo como ênfase o olhar sobre as práticas e estratégias produzidas no campo da EJA integrada à
Educação Profissional, entendemos que ainda precisamos de tempo para podermos avaliar os im-
pactos da pesquisa considerando que a proposta de integração tal como prevista na proposta do
OBEDUC, no contexto do Ifes campus Vitória, vem sofrendo inflexões interna e externamente por
meio da disputa ético-político que se configurou em nível nacional com repercussões nas tendências
de oferta de EJA integrada à Educação Profissional tendo em vista a proposição de formação e qua-
lificação aligeirada do Pronatec para a classe trabalhadora nos níveis fundamental e médio. Isso tem
produzido e reafirmado uma perspectiva dual de formação da classe trabalhadora. Ao mesmo tem-
po, no que se refere a formação de professores para atuar com essa oferta observamos uma disper-
são no conjunto dos docentes vinculados aos cursos integrados do Proeja, que se traduz em uma cer-
ta desmotivação para atuar na modalidade EJA enquanto persiste a tensão e as resistências pela ma-
nutenção e ampliação da oferta do Programa no âmbito dos campi do Ifes, por um lado, e por outro,
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a tentativa de esvaziamento da proposta do Proeja com sua ênfase na formação humana.
Nas escolas de Ensino Fundamental das redes municipais de Vitoria e Serra temos observado a im-
portância da pesquisa pelo envolvimento dos professores de educação básica efetivos dos quadros
dessas redes vinculados ao OBEDUC e sua atuação junto à formação de professores atuantes na
EJA como parte da política de formação de educadores das unidades escolares que ofertam a moda-
lidade na perspectiva de se fazer e pensar uma educação diferente que atenda as especificidades dos
sujeitos e suas diversidades.
Na medida em que a pesquisa avança, vai se fortalecendo e sendo aporte na formação dos integran-
tes do grupo, na produção de conhecimento a partir das demandas das realidades específicas das es-
colas envolvidas o que tem resultado na sistematização de experiências e conhecimentos que tem
sido produzidos e apresentados nas formas de artigos acadêmicos e relatos de experiências em even-
tos regionais, nacional e internacional. 
Um impacto importante resultante da pesquisa diz respeito ao fluxo do percurso dos estudantes de
IC ingressantes em 2013 que foram aprovados em cursos de mestrado na UFES e na UFRGS e de
uma professora de educação básica bolsista e outra colaboradora aprovadas para ingresso no Curso
de doutorado do PPGE/UFES em 2014.

Núcleo 2 – UnB

O PROEJA Transiarte tem um impacto direto nas licenciaturas, pós-graduação e na graduação em
seu  trabalho  coletivo  onde  todos  estão  em  contato  com  a  realidade  escolar,  vivenciando  as
dificuldades  de  infraestrutura,  participando  das  reuniões  pedagógicas  da  escola,  conhecendo  a
estrutura  pedagógica,  administrativa  e  o  funcionamento  da  Secretaria  de  Educação  do  Distrito
Federal,  assim como participando das  situações  de inovações  acompanhando o desempenho dos
alunos. No encontro entre os pesquisadores professores e estudantes todos aprendem a aprender e
coordenam juntos as atividades propostas a serem desenvolvidas na escola. O professor percebe a
universidade dentro da escola como colaboradora no processo de ensino e aprendizagem.

7. CONTRIBUIÇÕES PARA AS LICENCIATURAS DA IES

Instituição Líder

Embora a UFG não tenha bolsistas de licenciatura neste projeto, está envolvendo duas alunas do
Curso de Pedagogia que são bolsistas de PIBIC nas discussões e temáticas de pesquisa que tratam de
EJA e educação profissional,  o que contribui  na formação destas alunas e na orientação de seus
relatórios de pesquisa e de seus trabalhos de conclusão de curso. As discussões promovidas pela
equipe  de  pesquisa  também  impactam  na  revisão  do  Projeto  Político  Pedagógico  do  Curso  de
Pedagogia que discute a oferta da disciplina de Educação de Jovens e Adultos como obrigatória no
novo projeto de curso, pois hoje sua oferta é feita como Núcleo Livre, portanto, optativa. 
No caso do curso de Licenciatura em História do IFG já foi alcançada a vitória da discussão da EJA
ser  em uma  disciplina  obrigatória,  embora  esta  seja  permanente  ameaçada  pelos  interesses  dos
professores das áreas de conteúdo em substituir esta disciplina por outras.
Não observamos ainda na pesquisa mudanças significativas no curso de licenciatura do IF Goiano em
relação às temáticas de educação de jovens e adultos integradas a educação profissional.

Núcleo 1
São várias as contribuições  do projeto para as licenciaturas  se considerarmos que o currículo da
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UFES continua excluindo de suas matrizes curriculares a formação inicial no campo da EJA e da
Educação Profissional. Hoje o nosso quadro de participantes das licenciaturas conta com estudantes
de diversas áreas de conhecimento, bolsistas de Iniciação Científica dos cursos Letras, Pedagogia,
Ciências Sociais, Geografia e Inglês.  Os estudantes da licenciatura em Língua Inglesa passarão a se
envolver no campo da EJA a partir de 2014 como integrantes do PIBID que será desenvolvido na
EMEF EJA “Admardo Serafim de Oliveira”, sob a coordenação da professora Karla Ribeiro de Assis
Cezarino, alem da atuação desses estudantes com o estagio curricular em Lingua Inglesa nos cursos
do Proeja do Ifes Campus Vitoria, sob a orientação da Profa.Karla Ribeiro de Assis Cezarino.
No contexto do Instituto Federal do Espírito Santo que oferta três licenciaturas (Letras, Química e
Matemática) destacamos a criação e a inserção da disciplina “Educação de Jovens e Adultos” como
componente da matriz curricular obrigatória desses cursos, como desdobramento das ações do Proeja
no âmbito do projeto de pesquisa do Edital 049/2012.
Outra contribuição do grupo de pesquisa diz respeito ao envolvimento com a temática da educação
do campo já presente nas pesquisas desenvolvidas pelo Proeja, com efetiva participação no que se
configurou  na  UFES,  como  desafio  de  criação  e  implementação  do  curso  de  Licenciatura  em
Educação do Campo a partir de 2014, nas áreas de Ciências Humanas e Linguagens.

Núcleo 2
Os cursos são beneficiados a mediada que o contato dos alunos com a educação básica se dá em
todos os níveis desde da gestão até o as atividades realizadas na sala de aula.

8. BENS PATRIMONIÁVEIS ADQUIRIDOS

Caso o edital tenha previsto recurso de capital, liste todos os equipamentos patrimoniáveis adquiridos
no projeto, com descrição de marca, modelo, série, acessórios, outros. Não Adquiridos 
Tipo:
Modelo: Marca:

Quantidade Modelo
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES 
PREVISTAS E NÃO REALIZADAS

Instituição Líder

Enquanto instituição responsável por gerir todos os recursos, respondendo pelos compromissos de
andamento das ações e atividades e da produção das pesquisas, é preciso destacar que ainda é muito
trabalhoso o acompanhamento da rotina de várias instituições  e seu registro em dois sistemas de
monitoramento e prestação de contas: SAC e Siprec e, agora, no momento do relatório parcial,  o
desafio  de  postar  produções  no  Portal  Comunidades.  Como  optamos  pela  pesquisa  em  rede,  já
sabíamos das dificuldades gerais que isto representaria,  todavia é muito mais complexo quando a
responsabilidade financeira recai apenas sobre um coordenador. 
Não há alternativa do que a de envolver alguém da área contábil para os ajustes quase diários que se
faz nos dois sistemas que estão vinculados diretamente aos bolsistas, tendo em vista a mobilidade
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sobretudo de alunos e professores da Educação Básica. Não é possível demandar dos bolsistas de
pesquisa  tal  atividade,  dada  a  necessidade  de  segurança  com  que  precisamos  lidar  com  as
informações e a precisão no uso dos sistemas já citados, o que sacrificaria o tempo das pesquisas em
andamento.
Para amenizar os problemas decorrentes das distâncias entre Goiânia, Brasília e Vitória, optamos por
reuniões entre os coordenadores dos projetos, que se fazem virtuais e presenciais, a cada ano, para
tomarmos as decisões básicas sobre o acompanhamento das pesquisas.
Definimos no projeto e estamos implementando os seminários anuais da rede que ajudam também a
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.
Não identificamos até o momento a impossibilidade de cumprimento do que fora previsto no Projeto.
Apenas é necessário ter em conta a diferença entre as condições de superação das dificuldades e
limites que vão se impondo a cada instituição envolvida para o pleno alcance dos objetivos propostos.

Núcleo 1

Inicialmente,  a conformação da equipe do Nucleo 1 do OBEDUC - PPG CE UFES  envolveu a
participação de professores colaboradores do Centro de Educação e do CCHN em Vitória, do Centro
de Ciências Agrárias no município de Alegre e o Centro de Ciências da Saúde em Vitória no campus
de Maruípe. No entanto, em função das condições de trabalho e de outros compromissos assumidos,
temos  encontrado dificuldades  de constituir  uma equipe  de trabalho com disponibilidade  para as
reuniões de estudo e de inserção efetiva nos trabalhos  previstos  pela  pesquisa.  Outra dificuldade
encontrada diz respeito à integração das equipes de estudantes de Iniciação Científica, bolsistas e não
bolsistas de Pós-graduação (mestrandos e doutorandos), professores de educação básica e voluntária
nas  reuniões  de  estudo e  formação,  o  que  tem comprometido  o  desenvolvimento  das  atividades
propostas pelo Programa.
No caso dos estudantes de Iniciação Científica a expectativa de um percurso regular de quatro anos
como bolsista do Obeduc finalizando seu TCC com temática no campo da EJA tem apresentado
limites no âmbito da formação do graduando, uma vez que alguns têm sido levados a desistir das
bolsas. Por outro lado, esse movimento tem mostrado novas possibilidades com o ingresso de dois
alunos de iniciação científica em programas de Pós-graduação em Educação na UFES e na UFRGS.
Dentre os sujeitos que apresentaram maiores dificuldades de participar dos encontros da equipe foram
os professores  da educação básica.  Esses  profissionais  atuam em redes  municipais  e  estadual  de
ensino e possuem uma carga horária pouco flexível, sendo assim, faz-se necessário pensar no âmbito
do Programa Obeduc em tempos de estudo para esses professores dentro de seu horário regular de
trabalho.

Núcleo 2

A maior dificuldade enfrentada pelo projeto é falta de infraestrutura no caso da Transiarte a falta de
um laboratório de informática que atenda as demandas da cultura digital na atualidade. Que tenha
manutenção e possa ser utilizado pelo aluno em qualquer momento. A segunda maior dificuldade é
convencer o professor que ele é fundamental  na mudança dentro escola e que a participação em
projetos que se utilizam de tecnologias digitais.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

Importa  ressaltar  que  o  Edital  Nº049/2012  –  OBEDUC-CAPES  trouxe  a  possibilidade  de
continuidade das pesquisas desenvolvidas nos programas de Pós-graduação em Educação em rede
UFG/UFES/UnB, nas ações iniciais do Proeja (Edital 03/2006) e de fortalecimento do campo EJA e
formação de pesquisadores envolvidos com o respectivo projeto.
Observando  o  cronograma  proposto  pela  pesquisa,  em  2013  as  equipes  de  pesquisa  tentaram
responder aos desafios e objetivos para essa primeira etapa que envolveu a composição das equipes,
a organização do trabalho de formação, a busca de diálogo com as escolas e com os gestores das
redes públicas, a participação em eventos e publicações e a realização dos Seminários de Pesquisa
local e o Seminário Geral em Brasília. 
Em especial, destacamos como perspectiva o compromisso da equipe do Núcleo 1 na organização e
produção do primeiro livro do OBEDUC, conforme proposto no cronograma de trabalho 2013. O
referido  livro  intitulado  “Educação  de  Jovens  e  Adultos:  Trabalho  e  Formação  Humana”  será
organizado  por  Edna  Castro  de  Oliveira,  Karla  Ribeiro  de  Assis  Cezarino,  Maria  Margarida
Machado, Maria José de Resende Ferreira. No momento, estamos iniciando o movimento de leitura e
revisão dos textos produzidos para serem encaminhados a “Pedro & João Editores”. A previsão de
publicação observará o prazo previsto no cronograma da pesquisa contando com os recursos  de
orçamento de 2013 conforme planejamento da rede.
Para 2014, na UFES, temos a previsão de defesa de duas dissertações de mestrado que tratam do
tema do planejamento educacional no âmbito da EJA com o título provisório de “Planejamento no
contexto dos novos marcos  regulatórios” e dos desafios da pesquisa na interface da EJA com a
educação especial no Proeja, envolvendo uma estudante bolsista OBEDUC e outra não bolsista.
Temos  ainda  como  perspectiva  a  finalização  do levantamento  dos  dados  de  2013 do perfil  dos
estudantes da EJA e a organização dos dados da EJA, em Goiânia, no Distrito Federal e no Espírito
Santo, a partir da base de dados do IBGE, INEP, Instituto Jones Santos Neves, em interlocução com
o Fórum de EJA do Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo.
Em relação à continuidade do processo formativo destacamos as seguintes ações que serão realizadas
pelos  grupos  de  pesquisa:  estudo  e  aprofundamento  sobre  o  método  do  materialismo  histórico
dialético;  apresentação de trabalhos  nos  principais  eventos  que acontecerão  em 2014 e  possíveis
publicações. 

Observações em relação ao relatório parcial 2013:
O fato de ser um projeto em rede traz o desafio de coordenação das atividades e ações previstas no
Projeto original, considerando as adversidades a que estão sujeitas as equipes. Portanto, gostaríamos
de destacar a dificuldade para garantir uma unidade no relatório apresentado. Em face das inúmeras
possibilidades de produção que o Projeto do Observatório permite, com todos os bolsistas envolvidos,
decidimos  por  realizar  no final  deste  mês  uma reunião  com todos  os  coordenadores  locais  e  de
instituições envolvidas para a apresentar este relatório consolidado e acordar uma forma de registro
das produções que facilite a elaboração do próximo relatório parcial.
Informamos ainda que esta coordenação tem se empenhado em disponibilizar as produções no Portal
Comunidades,  mas  encontramos  problemas  na  alimentação  do  site  que  já  foram comunicadas  à
equipe técnica da Capes que está tentando solucioná-los. Portanto, ainda não foi possível incluir todas
as produções no site.



________________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2012

Goiânia, 11 de fevereiro de 2014.

                                                (Nome e assinatura)
Responsável pelo projeto (coordenador institucional) Pró-Reitor  de  Graduação  (PIBID,  Novos  Talentos,

PRODOCÊNCIA)  ou  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa
(Observatório da Educação)

________________________________
Profª Drª Maria Margarida Machado ________________________________________________

Prof. Dr. José Alexandre F. Diniz Filho 


