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Porto Alegre, 10 de outubro de 2011.

Aos representantes dos Fóruns de EJA do Brasil

Ao cumprimentá-lo (a), convidamos este Fórum de EJA a participar de mais
um momento de formação continuada através da indicação de um representante
para o Curso de Formação Inicial sobre Sistematización de experiências: Aprender
desde la prática.
Para tanto, contaremos com a presença de Oscar Jara é membro do Comitê
Diretivo do CEAAL - Conselho de Educação de Adultos da América Latina e
Coordenador do Programa latino-americano de Apoio à Sistematização deste
Conselho.
Jara é diretor executivo do Centro de Estudos e Publicações Alforja (São
José/Costa Rica), membro do Conselho Superior Universitário do Centro
Americano, onde atua como coordenador do Projeto de Produção da Rede
Mesoamericana de Educação Popular (São José/Costa Rica), e Diretor do Centro
de Publicações Educativas TAREA (Lima/Peru).
O curso terá 24 horas de duração, conforme quadro abaixo, e acontecerá na
sede da FDRH. A emissão de certificados será para aqueles que tiverem 100% de
presença. A ficha de inscrição está em anexo e deverá ser encaminhada até o dia
26/10, para este e-mail ou fax (51) 3233-9749.
Profª Drª Liana Borges
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional - DDI
Escola de Governo
(51) 8477-6020 & 3233-9749

Contato:
Av. Praia de Belas, 1595 – CEP: 90110-001 – Fone: (51) 3231.2888 – Porto Alegre – RS
ww w.f dr h. r s . go v . br
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PROGRAMAÇÃO
DIA

PLANEJAMENTO1

TURNO

Pauta aberta para 50 inscrições, incluindo os
Fóruns
03/11

Manhã

quinta-feira

(9h/12h)

03/11

Tarde

quinta-feira

(14h/17h)

04/11

Manhã

sexta-feira

(9h/12h)

DIA

TURNO

Introducción a la concepción de sistematización
de experiências y sus utilidades
Propuesta metodológica general de
sistematización de experiencias y ejemplos
Herramientas prácticas para la sistematización
de experiências

PROGRAMAÇÃO
VI OFICINA CONCEITUAL DA REDE ESCOLA
DE GOVERNO
Atividade aberta ao público, incluindo os
Fóruns

1

04/11

Tarde

sexta-feira

(14h/17h)

Conferência: Sistematización de experiências:
Aprender desde la prática

Jara fala em português com muita fluência.
Contato:
Av. Praia de Belas, 1595 – CEP: 90110-001 – Fone: (51) 3231.2888 – Porto Alegre – RS
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DIA

TURNO

PROGRAMAÇÃO
Pauta aberta somente para os Fóruns

03/11 – quintafeira

Noite
(18h/21h)

Organização de instrumentos de sistematização
para os Fóruns do Brasil

05/11 - sábado

Manhã
(9h/12h)

Organização de instrumentos de sistematização
para os Fóruns do Brasil
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