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Região Sítio Administradores E-mail Telefone Quem são? 

Norte AC 
 16/04/08  

(Ju Arraes) 
UFAC* 

 
Veridiano  Barroso 

 
veridianobarroso@gmail.com 

 
(68) 3901-2519 

Estudante universitário, recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UFAC para o 
desenvolvimento do Portal. 

 
 
 
 
 

AM 
 12/04/08   

(Ju Arraes) 
UFAM* 

Ozival Barbosa da 
Silva 

portalejaam.ufam@gmail.com 

 
(92)99963918 
(92)36562446 
(92)36518902 

Pedagogo e finalizando especialização em Gestão e 
Supervisão Escolar. Iniciante no Fórum EJA e recebe 
prestação de serviço a partir do programa de apoio do 
MEC à UFAM para o desenvolvimento do Portal. 

Ildenete de Jesus 
Alves 

 

Pedagoga, cursando habilitação em Orientação e 
Supervisão Pedagógica. Participante do Fórum EJA 
desde 2008 e recebe prestação de serviço a partir do 
programa de apoio do MEC à UFAM para o 
desenvolvimento do Portal. 

AP 
11/09/06 

(Ju Arraes) 

Shirlene Correia shirlenecorreia@gmail.com 
  
 

(96)32255343 
(96)81183699 
(96)32252433 
(96)32236506 

Bióloga. Trabalha na Secretaria de Estado de Educação, 
assumindo em 2011 a Gerência da Educação de  
Jovens e Adultos do Estado do Amapá. Representante do 
Fórum de EJA do Amapá. É voluntária no trabalho de 
administração do Portal. 

PA 
28/09/07   

(Ju Arraes) 
UFPA* 

Josè Luiz Sales da 
Luz 

luisperola@bol.com.br 
(91) 8803 9885 

Estudante de Pedagogia e recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UFPA para o 
desenvolvimento do Portal. 

Mara Lidia Silva 
dos Santos 
 

mara_mazok23@hotmail.com 
(91) 9635 7335  
(91) 8257 6107 

Estudante de Pedagogia e recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UFPA para o 
desenvolvimento do Portal. 

RO 
29/11/2007 
(Ju Arraes) 

Suelize Rose 
Mascaenhas 

su.mascarenhas@hotmail.com (69)39013302 
(69)99094892 

Professora e gestora de escola pública. É voluntária no 
trabalho de administração do Portal. 

RR 
13/08/07 

(Ju Arraes) 

Sulivanha Lira 
Sousa 

sulivanha@hotmail.com (95) 81113066 Técnica da Eecretaria de Educação do Estado de 
Roraima, participante do Fórum EJA no segmento 
governo e é voluntária no trabalho de administração do 
Portal. 

TO 
13/04/07 

(Ju Arraes) 

Francisco Gilson 
Porto Júnior 

franciscogr@unitins.br 
 

(63)32132680 
(63)81196409 
(63)84051160 

Pedagogo (orientador educacional) e Jornalista 
Especialização em Ensino de Filosofia (FE-UnB), Mestre 
em Educação (FE-UnB) e Doutorando em Comunicação e 
Culturas Contemporâneas (FACOM-UFBA). Voluntário no 
trabalho de administração do Portal. 

 

Nordeste 
AL 

01/08/07 
(Ju G) 
UFAL* 

Hamilton Gláucio 
de Oliveira Júnior 

contato@hamiltonjunior.com.br (82) 3327-6236 

(82) 9444-0010 

Está terminando o Curso de Ciências da Computação na 
Universidade Federal de Alagoas, e trabalha há mais de 8 
anos com desenvolvimento de sistemas web em PHP 
Orientado a Objetos com Banco de Dados MySQL. 
Recebe prestação de serviço a partir do programa de 
apoio do MEC à UFAL para o desenvolvimento do Portal. 

BA 
10/05/06 
(Ju G) 
UFBA* 

 

Silvia Letícia letimarquesc@hotmail.com (71) 3376-3950 
(71) 8719-3728 

Formada em Pedagogia pela UFBA, freqüenta o Fórum 
EJA Bahia desde 2008 e trabalha na LEPEJA também 
desde 2008. Recebe prestação de serviço a partir do 
programa de apoio do MEC à UFBA para o 
desenvolvimento do Portal. 

http://www.forumeja.org.br/
mailto:shirlenecorreia@gmail.com
mailto:shiguillen@yahoo.com.br
mailto:franciscogr@unitins.br
mailto:contato@hamiltonjunior.com.br
mailto:letimarquesc@hotmail.com


Ana Paula Lima ana.edc@hotmail.com (71) 8707-5116 

(71) 9225-1085 

É estudante de Pedagogia do 6º semestre na UFBA. Há 
dois anos atua como professora na EJA pelo SESI 
(Serviço Social da Indústria) e faz parte do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos 
(LEPEJA/UFBA) há mais ou menos dois meses e meio, 
onde começou a freqüentar ativamente as reuniões do 
Fórum e colher informações para o Portal. Participa 
também da coordenação do Curso de Especialização em 
EJA oferecido pelo LEPEJA. Recebe prestação de serviço 
a partir do programa de apoio do MEC à UFBA para o 
desenvolvimento do Portal. 

Naiane Araújo araujonaiane@bol.com.br (71) 8757-7116 

(71) 9295-9914 

Estudante do 6º semestre de Pedagogia da UFBA. Já 
estagiou um ano com EJA e faz parte do Laboratório de 
Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos 
(LEPEJA/UFBA) há mais ou menos dois meses e meio, 
onde começou a freqüentar ativamente as reuniões do 
Fórum e colher informações para publicar no Portal. 
Participa também da coordenação do Curso de 
Especialização em EJA oferecido pelo LEPEJA. Recebe 
prestação de serviço a partir do programa de apoio do 
MEC à UFBA para o desenvolvimento do Portal. 

Bárbara Cerqueira babicerqueira@hotmail.com (71) 3395-3768 
(71) 8160-4863 

 

Formada em Pedagogia pela UFBA, participa do Fórum 
de EJA da Bahia desde 2008 quando ainda era estudante. 
Recebe prestação de serviço a partir do programa de 
apoio do MEC à UFBA para o desenvolvimento do Portal. 

CE 
02/05/06 
(Ju G) 

Ana Beatriz 
Bezerra Gomes 

annabeatryx@gmail.com 
annabeatryx@hotmail.com 

(85) 9159-7752  

(85) 8771-7270 

Graduada em Pedagogia com habilitação em Matemática 
e Especialista em Gestão Escolar, foi professora de EJA 
durante cinco anos, hoje está atuando no Ensino 
Fundamental Menor. Participa do Fórum de EJA do Ceará 
desde Maio de 2007, atualmente, faz parte da 
Coordenação do Fórum e também está como 
Representante Estadual do Fórum de EJA do Ceará. 

MA 
08/05/08 
(Ju G) 

Magnucia Bezerra 
Soeiro 

magnucia@gmail.com 

magnucia@hotmail.com 

(98) 8811-8984 Formada em Pedagogia pela UFMA e no momento, está 
concluindo a Dissertação de Mestrado em Educação, na 
qual estuda o ProJovem. Começou a participar do Fórum 
EJA do Maranhão à poucos meses. O convite para 
participar do Fórum ocorreu justamente porque está 
fazendo esse estudo sobre a EJA no Maranhão. 

PE 
16/04/06 
(Ju G) 
UFPE* 

Ricardo Silva ricardo.silva.br@gmail.com (81) 3426-5026 

(81) 3241-6690 

Mestrando em Educação Matemática e Tecnológica 
(EDUMATEC) - UFPE | Professor UAB/UFRPE | 
Especialista em Informática Educacional - Faculdade 
Frassinetti (Recife/PE) | Coordenador de Operações de 
Tecnologia da Informação - Faculdade Damas (Recife/PE) 
| Supervisor de Informática Educacional - Colégio Damas 
(Recife/PE). Atua na área de Educação com ênfase em 
gestão de tecnologia, formação de professores, EAD, 
educação tecnológica, internet, webdesign e design. 
Pesquisador em gestão de tecnologia de informação e 
comunicação na educação. Recebe prestação de serviço 
a partir do programa de apoio do MEC à UFPE para o 
desenvolvimento do Portal. 

PB 
05/06/06 
(Ju G) 
UFPB* 

Erenildo João 
Carlos 

erenildojc@hotmail.com   

PI 
19/03/07 
(Ju G) 
UFPI* 

Paulo Machado 
Fabrício da Silva 

paulohigachi@gmail.com 

paulohigachi@hotmail.com 

paulohigachi@yahoo.com.br 

(86) 3222-1191 

(86) 8813-8150 

(86) 9949-8960 

É estudante de Especialização em Redes de 
Computadores na Universidade Estadual do Piauí, 
término em maio de 2011. Formado no curso superior de 
Tecnologia em Sistemas para Internet na Faculdade de 
Tecnologia de Teresina – CET. Recebe prestação de 
serviço a partir do programa de apoio do MEC à UFPI 
para o desenvolvimento do Portal. 

Milena Viana 
Medeiros Barbosa 

mile.15@hotmail.com (86)8817-1598 

(86)8844-8883 

(86)3232-3574 

É estudante de Licenciatura Plena em Pedagogia na UFPI 
e está no 4º período. Agora, está começando a participar 
do Fórum de EJA do PI. Cursou também a disciplina da 
EJA no 2º/2010 na UFPI. Recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UFPI para o 
desenvolvimento do Portal. 

Antonia Flávia 
Moraes da Costa 

flaviacosmoraes@hotmail.com (86) 8843-3795 

(86)9936-0800 

É estudante de Licenciatura Plena em Pedagogia na UFPI 
e está no 6º período. Recebe prestação de serviço a partir 
do programa de apoio do MEC à UFPI para o 
desenvolvimento do Portal. 
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mailto:paulohigachi@hotmail.com
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RN 
23/02/06 
(Ju G) 
UFRN* 

Laize Swellen 
Azevedo Santos 

laizeswellen_as@hotmail.com (84) 8898-9719 
(84) 3218-8848 

Cursando o 2º período de Gestão de Recursos Humanos. 
É a primeira vez que atua diretamente com o Fórum de 
EJA do RN. Sua trajetória na EJA começou como aluna. 
Em 2009, foi chamada para contribuir na 
Subcoordenadoria de Educação de Jovens e Adultos na 
elaboração de material gráfico para o Encontro Estadual 
de EJA. Atuou continuamente na criação de banners, 
folders, vídeos, slides, logomarcas para a SUEJA e 
alimentando o Observatório AlfaEja. Recebe prestação de 
serviço a partir do programa de apoio do MEC à UFRN 
para o desenvolvimento do Portal. 

Adailson Tavares 
de Macedo 

adailsontavares@hotmail.com 

atmnatal@yahoo.com.br 

(84)9992-6344 Professor da UFRN, Mestre em Educação e doutorando 
em educação. Trabalha na EJA desde 2003, 
principalmente, na Educação Prisional, além de, 
atualmente na Educação de Idosos. Participa do Fórum 
há três anos. Coordena o Fórum Potiguar de EJA. 

Artur Rodrigues da 
Costa 

artur.desenhos@hotmail.com (84) 8834-5001 
(84) 9937-0934 

 
 

Estudante do 6° período de Geografia na UFRN e 
também estudante de Web Design e Programação pela 
Unisul Virtual. Recebe prestação de serviço a partir do 
programa de apoio do MEC à UFRN para o 
desenvolvimento do Portal. 

SE 
26/06/07 
(Ju G) 

Dellano Oliveira 
Domingos dos 
Santos 

dellano.oliveira@gmail.com (79) 9982-8785  

   

Centro-
Oeste 

DF 
02/02/05 
(Danielle) 

Danielle Estrela 
Xavier 

danielle.estrelaxavier@gmail.c
om 

(61) 8488-1436 
(61) 3377-0755 
(61) 3307-2013 

Estudante universitário, recebe bolsa a partir do programa 
de apoio do MEC à UnB para o desenvolvimento do 
Portal. 

GO 
23/06/06 
(Meire) 
UFGO* 

 

Danielly Cardoso  daniellycardoso_gyn@hotmail.
com 

(62) 9285-5686 Estudante de Pedagogia da UFG, participa do Fórum 
Goiano de EJA no segmento Universidades, recebe 
prestação de serviço a partir do programa de apoio do 
MEC à UFGO para o desenvolvimento do Portal. 

Ariadiny Candido  ariadinycandido@gmail.com (62) 9144-8846 
(62) 3209-6213 

Estudante de Pedagogia da UFG, recebe prestação de 
serviço a partir do programa de apoio do MEC à UFGO 
para o desenvolvimento do Portal. 

Karla Murielly karlashelter@hotmail.com (62) 39415583 
(62) 85767959 

Estudante de Pedagogia da UFG, recebe prestação de 
serviço a partir do programa de apoio do MEC à UFGO 
para o desenvolvimento do Portal. 

Carlos Henrique carlos.stiloweb@gmail.com (62) 3942-1301 
(62) 9179-0021 

Trabalha com comunicação digital e elaboração de web 
sites, recebe prestação de serviço a partir do programa de 
apoio do MEC à UFGO para o desenvolvimento do Portal. 

MS 
03/05/07 
(Meire) 

 

Bruna Santos bruna_msn_love@hotmail.com (67) 9269-4409 É estudante de Administração na Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB), recebe bolsa de extensão. 

MT 
02/05/07 
(Meire) 
IFMT* 

 

João Francisco kosugue@yahoo.com.br 
 

(65) 8419-6220 
(65) 9985-6805 

Graduado em Tecnologia em Gestão Ambiental pelo 
IFT/MT e estudante de Licenciatura Plena e Bacharelado 
em Geografia pela UFMT, recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à IFMT para o 
desenvolvimento do Portal. 

Deivison Muniz deivisongualberto@gmail.com (65) 96439347 É estudante da EJA e cursa o 3º segmento na escola 
Almira de Figueiredo em Cuiabá MT, recebe prestação de 
serviço a partir do programa de apoio do MEC à IFMT 
para o desenvolvimento do Portal. 

Laura Feltrin lauraortiz1@gmail.com (65) 96425059  É estudante do 6º semestre de licenciatura plena e 
bacharelado em Geografia na UFMT em Cuiabá, recebe 
prestação de serviço a partir do programa de apoio do 
MEC à IFMT para o desenvolvimento do Portal. 

 

Sudeste ES 
25/10/06 
(Meire) 
UFES* 

 

Tatiana Vieira forumejaes@yahoo.com.br 

tattisantana@yahoo.com.br 

(27) 4009-7764 

(27) 8131-5779 

Professora de História, mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFES na Linha Diversidade 
e Práticas Educacionais Inclusivas, participante do Fórum 
EJA e voluntária na administração do Portal 

Alan Mairinck forumejaes@yahoo.com.br 

alanmairinck@hotmail.com 

(27) 3349-7035 

(27) 9964-8375 

Graduando do 7º período do curso de Ciência da 
Computação da Universidade Federal do Espírito Santo, 
recebe prestação de serviço a partir do programa de 
apoio do MEC à UFES para o desenvolvimento do Portal. 

mailto:laizeswellen_as@hotmail.com
mailto:adailsontavares@hotmail.com
mailto:atmnatal@yahoo.com.br
mailto:artur.desenhos@hotmail.com
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MG 
06/05/06 
(Meire) 

 

Stela de Paula 
Coutinho  

stelapcoutinho@gmail.com 
 
 
_________________________ 
brunimcls@hotmail.com 
 
_________________________ 
renan_patricio@yahoo.com.br 

(31) 98790647 
(31) 33831649 

Estudante de Educação Física (UFMG) no  5º semestre; 
Atuou na EJA como professora voluntária de Biologia; É 
bolsista de extensão   

Bruno Clemente 
Sabatucci 

(31) 98166083 Estudante de Educação Física (UFMG) no 7º semestre; É 
bolsista de extensão. 

Renan Patrício (31) 93033838 Estudante de Educação Física, 7º período, UFMG; É 
bolsista de extensão 

RJ 
15/12/05 
(Meire) 
UFRRJ* 

 

Gisela Carvalho giselacarvalho20@yahoo.com.
br 
 

(21)23340809 
(21)85919714 

Estudante de Pedagogia da UERJ; É  bolsista de 
extensão. 

Vitor Vilarim vitor.vilarim@gmail.com (21)8290-2676 
 

Estudante de Pedagogia da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, contratados como prestadores de 
serviço do projeto de apoio do MEC à UFRRJ . 

Amanda Bechlin mandinha_ufrrj@yahoo.com.br (21)82902676 Estudante de Pedagogia da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, contratados como prestadores de 
serviço do projeto de apoio do MEC à UFRRJ.  

SP 
13/04/08 
(Meire) 

 
 

Alan Mazoni cecir@sedes.org.br 
 

(11)41818133 
(11)74661002 

Estudante de Pedagogia da USP é bolsista de extensão. 

Sul PR 
11/04/07 
(Danielle) 

Rosangela 
Gonçalves de 
Oliveira 

rosangela.oliveira@ifpr.edu.br (41) 3372-3146 Colaboradora externa. Não recebe bolsa. 

RS 
01/07/07 
(Danielle) 

UNIPAMPA* 

Eduardo Melgar eduardogmelgar@gmail.com (53) 84380869 

(53) 81256606 

Aluno Especial no Curso de Letras da UNIPAMPA-
JAGUARÃO. É bolsista voluntário 

Patrícia de Jesus pjaraujo.unipampa@gmail.com 
patricia.j.araujo@hotmail.com 

Sem 
informação 

Estudante universitário, recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UNIPAMPA para o 
desenvolvimento do Portal. 

Cristiane Dias  cris.unipampa@gmail.com 
 

(53) 8131-7132 
(53) 8436-5293 

Estudante universitário, recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UNIPAMPA para o 
desenvolvimento do Portal. 

SC 
28/04/06 
(Danielle) 

UFSC* 

Leda Letro 
 

ledaletro@uol.com.br 

 

(48) 32099381 

 

Estudante universitário, recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UFSC para o 
desenvolvimento do Portal. 

Lidiane 
 

lidianemandarina@gmail.com 

 

(48) 8446-5253 

 

Estudante universitário, recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UFSC para o 
desenvolvimento do Portal. 

Danyelly efacilfacil@gmail.com (48) 9922-3236 

(48) 3369-5462 

Estudante universitário, recebe prestação de serviço a 
partir do programa de apoio do MEC à UFSC para o 
desenvolvimento do Portal. 

Segmento 
 
 

Univers. 
09/02/07 

 

Sem 
administrador 

   

GT18 - 
ANPEd 

20/01/08 
(Meire) 

Gisela Carvalho giselacarvalho20@yahoo.com.
br 
 

(21)23340809 
(21)85919714 

Estudante de Pedagogia da UFRJ é bolsista de extensão. 

Educação 
Profissional 

19/10/07 
(Meire) 
UFGO* 

 

Danielly Cardoso  daniellycardoso_gyn@hotmail.
com 

(62) 9285-5686 Estudante de Pedagogia da UFG, recebe prestação de 
serviço a partir do programa de apoio do MEC à UFGO 
para o desenvolvimento do Portal. 

Ariadiny Candido  ariadinycandido@gmail.com (62) 9144-8846 
(62) 3209-6213 

Estudante de Pedagogia da UFG, recebe prestação de 
serviço a partir do programa de apoio do MEC à UFGO 
para o desenvolvimento do Portal. 

Karla Murielly karlashelter@hotmail.com (62) 39415583 
(62) 85767959 

Estudante de Pedagogia da UFG, recebe prestação de 
serviço a partir do programa de apoio do MEC à UFGO 
para o desenvolvimento do Portal. 

Carlos Henrique carlos.stiloweb@gmail.com (62) 3942-1301 
(62) 9179-0021 

Trabalha com comunicação digital e elaboração de web 
sites, recebe prestação de serviço a partir do programa de 
apoio do MEC à UFGO para o desenvolvimento do Portal. 

Educação 
nas Prisões 

 

Sem 
administrador 

   

* Projeto do Portal dos Fóruns de EJA do Brasil – Apoio MEC/SECAD - 2010 
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