
SEGMENTOS IES 

 

Nelton – FACED/UFRGS 

Aline – FACED/UFRGS 

Denise – Uniaselve/ SC 

Rosângela – IFPR – EAD/PROEJA 

Éverton – UNIPAMPA –  

Sita Mara – UERGS 

Adriano – IFSC-Chapecó – PROEJA/EM- Especialização 

Maria Aparecida – UFPR – 

Maria da Conceição – PUCRS –  

Jussara – PUCRS 

Fani – aposentada  ULBRA 

 

Problematizações/ Desafios 

 

- Como assumimos ações de ensino/pesquisa e extensão em EJA se as IES têm 

assumido ações de execução de políticas de governo?  

 

- o envolvimento das IES na viabilização e nos encaminhamentos dos Fóruns 

 

- Quais e como institucionalizar ações em EJA nas IES? 

 - ações de extensão (há temática específica na política de extensão universitária 

das IFES) 

 - como está a EJA nas demais Licenciaturas, além da Pedagogia? 

 

- como organizar ações interinstitucionais locais, estaduais e regionais? 

 - articulação com Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, Ministério 

Público 

 

- como dar visibilidade ás ações de EJA realizadas nas IES? 

 

-como as IES contribuem, a partir da pesquisa, para subsidiar este e os demais 

segmentos do Fórum na luta por políticas públicas? 

 

- vamos articular , enquanto Região, articular um Centro de Referência da Região 

Sul? 

 

- como os IFTs tem realizado o PROEJA? 

 

 

 

 

 

 



Propostas 

 

- articular as ações das IES através de seus professores e grupos de ensino-pesquisa-

extensão 

 

- ações realizadas(melhorar visibilidade): 

 

- ensino: (UFRGS) articulação dos estágios de docência com as escolas 

via PIBID; PEC-Extensão- Programa de Educação Continuada- disciplinas de 

graduação oferecidas como curso de extensão para educadores da rede pública; 

cursos de pós-graduação strictu e latu sensu 

 

- pesquisa:projetos de mestrado, doutorado; TCCs de graduação e 

Especialização 

 

-extensão: instituição de uma política de extensão universitária para a 

EJA; cursos de formação em serviço; palestras isoladas, assessorias para 

Secretarias de Educação 

 

- organizar encontro das IES para discutir os currículos dos cursos de formação de 

professores 

 

- postar link do documento do ForPROEX no Portal Fóruns EJA com texto de 

problematização acerca da EJA. 

 


