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A coordenação do GT e seus membros, no período de novembro de 2007 até
setembro de 2008, 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 Educação de Jovens e
Adultos (EJA).

1) Atividades no âmbito da ANPEd
Participação de membros do GT:
- na Reunião preparatória para a 31ª Reunião da ANPEd, em Recife, 13 e 14
de março de 2008;
- nas Reuniões Regionais de Pesquisa e Pós-Graduação;
- como pareceristas ad hoc de trabalhos e pôsteres para as Reuniões
Regionais e para a 31ª Reunião;
- como pareceristas de artigos para a RBE;
- no Comitê Científico da ANPEd;
- na Comissão Editorial da Revista Brasileira de Educação.

2 ) Representação institucional da Anped junto ao MEC:
A partir de 2008, a Anped, passa a ter acento na Comissão Nacional de
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA), instituída pelo MEC,
representando o segmento Universidade. Por indicação da Diretoria, essa
representação é assumida pela coordenação do GT 18, que participou de

quatro reuniões no decorrer do ano de 2008, estando disponíveis, no portal do
GT18 www.forumeja.org.br/gt18 ,as memórias dessas reuniões.
Como representante da CNAEJA, a Anped também se fez presente, em 2008,
na Conferência Regional Preparatória da VI CONFINTEA, realizada no México,
dos dias 10 a 13 de setembro do corrente ano.

3) Pesquisas institucionais
- 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 Monitoramento e Avaliação
do Programa de Inclusão de Jovens - PROJOVEM.
- Participação de membros do GT em pesquisas que envolvem organismos
internacionais, em especial, os que têm se dedicado ao tema da Educação de
Jovens e Adultos na América Latina e no Caribe, como Unesco, OEI

e

CREFAL.

4) Eventos/Ações organizadas por membros do GT 18 que participam dos
Fóruns de EJA.
- Encontros estaduais, regionais e nacional preparatórios à VI Conferência
Internacional de Educação de Adultos, que ocorrerá em 2009, em Belém do
Pará.
- Encontros Estaduais dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos.
- Coordenação e participação de membros do GT 18 em diversos cursos de
especialização, que estão sendo promovidos em parceria com a SETEC/MEC,
com foco em Proeja.
- X ENEJA, realizado em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, de 27 a 30 de agosto
de 2008.
- Administração da página do GT 18 no sítio dos fóruns: www.forumeja.org.br

5) Outras formas de participação ativa dos Integrantes do GT:

- Consultoria/assessoria à SECAD/MEC na elaboração do documento base
nacional preparatório à VI Confintea e no Concurso Literatura para Todos.
- Ações intensivas de formação continuada de professores em vários estados;
- Participação na coordenação e em mesas do III Simpósio Internacional sobre
Juventude Brasileira, que ocorreu de 04 a 06 de junho em Goiânia/GO.
- Acompanhamento do processo de elaboração do Parecer da Conselheira
Regina Vinhaes Gracindo, do CNE/CEB, sobre as diretrizes operacionais para
EJA, no que se refere a: idade mínima de matrícula nos cursos de EJA,
Educação a distância e Certificação;
- 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 no Conselho Editorial e produção da Revista Eletrônica Reveja.

