Relatório de Atividades 2005 / 2006
GT18 – Educação de Pessoas Jovens e Adultas
Coordenação: Tania Maria de Melo Moura e Maria Clara Di Pierro
A coordenação do GT e seus membros efetivos/atuantes no período de outubro de 2005 até
setembro de 2006 têm participado intensivamente de atividades de ensino, pesquisa, extensão
e de atividades administrativas, de coordenação, consultorias e assessorias relacionadas à
área.
1) Atividades no âmbito da ANPED
Participação de membros do GT:
-Na Reunião preparatória para a 29ª Reunião da ANPED. Rio de Janeiro, março de 2006;
- nas Reuniões Regionais de Pesquisa e Pós-Graduação;
- como pareceristas ad hoc de trabalhos e postêrs para a 29ª Reunião;
- como pareceristas de artigos para a RBE;
- no Comitê Científico da ANPED;
- na Comissão Editorial da Revista Brasileira de Educação.
2) Pesquisas institucionais
- Além das pesquisas individuais e em grupos desenvolvidas por membros do GT nas
diferentes universidades e instituições, financiadas por diferentes orgãos de fomento,
encontram-se em andamento quatro pesquisas inerentes à Meta 2 referente ao Edital 2/2006 –
ANPED, de 19 de abril de 2006, por meio do convênio ANPED/SECAD-MEC: Educação
como exercício de diversidade: estudos e ações em campos de desigualdades
socioeducacionais;
- Pesquisa nacional Avaliação Diagnóstica do Programa Nacional Biblioteca da Escola para
o MEC/SEB. Desenvolvida em 8 estados e 19 municípios. Início: set. 2005 a maio de 2006.
3) Eventos organizados pelos Fóruns de EJA, com o concurso do segmento
universidades:
- SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE JOVENS E
ADULTOS. Belo Horizonte, 22 a 25 de maio de 2006;
- Encontros Estaduais e Regionais dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos;
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- VIII ENEJA, realizado em Recife de 31 de agosto a 2 de setembro de 2006.
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Formas de participação ativa dos Membros do GT como:
- Consultoria/assessoria à SECAD/MEC;
- análise e pareceres de trabalhos submetidos ao Concurso de Monografia SECAD/MEC;
- participação em Comissão Julgadora do Concurso Literatura para Todos da SECAD/MEC;
- participação em Comissão para a elaboração do Programa PROEJA/SETEC/MEC;
- representação nacional de membro do GT, integrante dos fóruns de EJA, na Comissão
Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA);
- participação de inúmeros membros do GT como expositores, conferencistas, mediadores em
programas de rádio, televisão e em diferentes eventos da área de EJA em âmbito local,
regional, nacional e internacional;
-

consultoria para o PNBE/SEB/MEC;

-

coordenação de projetos de extensão ligados às Universidades e ao MEC;

-

produção de textos, artigos, coletâneas, livros e capítulos de livros publicados em fase de
publicação;

-

pareceristas de órgãos/instituições de fomentos como FAPES (diferentes estados),
Fundação Ford, Fundação Carlos Chagas, CNPq entre outras;

-

assessoria à coordenação de programas ligados ao MEC e a outras instituições em âmbito
nacional e internacional.
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