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Representante no Comitê Científico: 
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A coordenação do GT e seus membros efetivos/atuantes no período de 

novembro de 2006 até outubro de 2007 têm assumido participação intensiva 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como em atividades 

administrativas, de coordenação, consultorias e assessorias relacionadas à 

área. As ações em curso vêm configurando a atuação do GT na formulação, 

implementação e acompanhamento das políticas públicas voltadas para EJA. 

 

1) Atividades no âmbito da ANPEd 

  

Participação de membros do GT: 

- na Reunião preparatória para a 30ª Reunião da ANPEd, em Salvador, março 

de 2007; 

- nas Reuniões Regionais de Pesquisa e Pós-Graduação; 

- como pareceristas ad hoc de trabalhos e pôsteres para os encontros 

Regionais e para a 30ª 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 

órgãos de fomento, encontra-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; 

- Pesquisas interinstitucionais sob a coordenação de membros do GT no 

âmbito do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica 

em Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos – Edital 

PROEJA CAPES/SETEC 03/2006. 

- Pesquisas de pós-doutoramento em nível nacional e internacional. 

- Participação de membros do GT na pesquisa de Avaliação da Implementação 

do Programa de Inclusão de Jovens - PROJOVEM. 

 

 

3) Eventos/Ações organizadas por membros do GT 18 que participam dos 

Fóruns de EJA.  

 

 - II SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE  

   JOVENS E ADULTOS, Goiânia, 30 de maio  a 02 de junho de 2007. 

- Encontros Estaduais e Regionais dos Fóruns de Educação de Jovens e 

Adultos; 

- Seminários Estaduais de Educação de Jovens e Adultos;  

- IX ENEJA, realizado em Faxinal do Céu, Paraná, de 18 a 22 de setembro de 

2007. 

- Elaboração da página específica do GT que será hospedada no sitio dos 

fóruns e estará disponível até o final deste ano.   

 

 4)  Formas de participação ativa dos Integrantes do GT: 

- Consultoria/assessoria à SECAD/MEC; 

- Ações  intensivas de formação continuada de professores;  

- Participação nas audiências que estão discutindo a Educação de Jovens e 

Adultos, promovidas  pelo CNE/CEB e SECAD/MEC, sobre os temas: idade 

mínima, Educação a distância e Certificação,  com vistas a subsidiar a 

reformulação do Parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais de EJA;  

- Participação na elaboração do manual do alfabetizador como subsídio à 

utilização do material  da Coleção Literatura para Todos da SECAD/MEC; 



- participação em Comissão para a elaboração do Documento Base do 

Programa PROEJA/SETEC; 

- Representação nacional de membro do GT, integrante da Comissão Nacional 

de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA) pelo segmento 

dos fóruns  de EJA do Brasil; 

- Participação na Comissão para análise e parecer dos projetos de pesquisa no 

âmbito  do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica 

em Educação  Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos – Edital 

PROEJA/CAPES/SETEC 03/2006;   

- Participação de inúmeros membros do GT como consultores, expositores, 

conferencistas, mediadores em programas de rádio, televisão e em diferentes 

eventos da área de EJA, em âmbito local, regional, nacional e internacional; 

- Coordenação de projetos de extensão ligados às Universidades e ao MEC; 

- Produção de textos, artigos, coletâneas, livros e capítulos de livros publicados 

e em  fase de publicação;  

- Participação de membros do GT na análise dos Cadernos Temáticos da 

Unitrabalho, material produzido pela SECAD/MEC; 

- Participação de membros do GT como integrantes do Sistema de 

Monitoramento e Avaliação do PROJOVEM; 

- Participação no Conselho Editorial e produção do nº 0 da Revista Eletrônica 

Reveja.  

- Participação na publicação de artigos na Revista Brasileira de Educação. 


