
 

 

EIXO 13 – EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS 

 
Coordenador: Mónica de la Fare 

Representante do Comitê Científico: Conceição Paludo 

Local: FAED/UDESC 

 

 

 

Segunda-Feira – 27/10/14 

 

Horário Atividade 

09h00m – 09h15m 

 

 

 

 

09h15m – 10h45m 

 

 

SALA 32 

Abertura dos Trabalhos;  

 

Relato da Coordenação e Informes do Comitê Científico. 

 

Mónica de la Fare – PUCRS e Conceição Paludo - UFPEL 

 

TRABALHO ENCOMENDADO 

Eja, pesquisa e política pública: desafios e possibilidades – Dra. 

Liana Borges. 

 

Coordenação: Mónica de la Fare – PUCRS e Conceição Paludo - 

UFPEL 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Segunda-feira – 27/10/14 
 

 

10h45m – 13h00m 

COORDENADORES: 

Mónica de la Fare  

 PUCRS 

Conceição Paludo 

 UFPEL 

 

TÍTULO AUTOR 

Descobrindo o trabalho docente 

no PROEJA: um caminho 

percorrido através do método 

documentário de interpretação de 

Wivian Weller e da pesquisa-

formação na perspectiva de 

Marie-Christine Josso 

Gisele Lopes Heckler 

O proeja em uma instituição Rodrigo Cardozo 



 

 

 

SALA 32 
 

 

 

federal: trajetória e expectativas 

dos estudantes em quase uma 

década de implementação 

Fuentes 

O proeja como política pública: 

implicações éticas de um 

dispositivo para 

governamento/inclusão dos 

sujeitos na educação de jovens e 

adultos 

Josí Aparecida de 

Freitas 

Professor pesquisador: o perfil 

desejado do egresso dos cursos de 

especialização do proeja 

Neura Maria Weber 

Maron 

A sexualidade em evidência: um 

estudo da prática pedagógica de 

professoras de ciências no proeja 

em criciúma 

Tatiani Bellettini dos 

Santos 

 

INTERVALO ALMOÇO 13h00m – 14h30m 

 

 

 

 

14h30m – 18h00m 

COORDENADORES: 

Conceição Paludo 

 UFPEL 

 

Mónica de la Fare  

 PUCRS 

 

SALA 32 

O lugar do turismo na educação 

de jovens e adultos do bairro 

restinga (porto alegre) 

Mirelle Barcos Nunes 

A pedagogia da alternância no 

contexto mundial: educação do 

campo para a formação do jovem 

rural 

Letícia Cristina 

Antunes 

Nayara Massucatto 

Maria de Lourdes 

Bernartt 

 

Um olhar sobre a evasão escolar - 

do capital cultural à relação com o 

saber 

Alexandra Ferronato 

Beatrici 

 

Franciele Silvestre 

Gallina 

A EJA em meio às perguntas Levi Nauter de Mira 

História da educação das 

populações de origem africana no 

pós-abolição em florianópolis – sc 

(1888 – 1930 

Virginia Ferreira Boff 

 



 

 

 

Comunicação de Pôsteres no Eixo  

(10 minutos para cada apresentação) 

Rede certific: entre a certificação 

de saberes adquiridos e o estímulo 

à escolarização? 

Lílian Escandiel 

Crizel 

EJA e ensino superior: um estudo 

sobre trajetórias de egressos e a 

transição para o ensino superior 

no município de Caxias do Sul 

Patrícia Borges 

Gomes Bisinella 

Estado da arte: questões de 

gênero nas pesquisas em EJA de 

2006 a 2012. 

Lucas Bueno de 

Freitas 

 

Domingos Leite de 

Lima Filho 

Memórias da maturidade - em 

busca da dramaticidade 

Carmen Silvia Soares 

da Silva 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Terça-feira – 28/10/14 

 

 

 

 

 

09h00m – 13h00m 

COORDENADORES: 

Mónica de la Fare  

 PUCRS 

 

Conceição Paludo 

 UFPEL 

 

 

SALA 32 

TÍTULO AUTOR 

O tema gerador freireano e 

a construção do 

conhecimento pelos 

professores da EJA em 

Caxias do Sul 

Bruna Conrado 

 

Simone Cardoso de 

Quadros 

As contribuições freirianas 

para a prática pedagógica 

no estágio curricular da 

educação de jovens e 

adultos 

Wanderléa Pereira 

Damásio Maurício 

EJA, educação e 

escolarização 

Guilherme Carlos Corrêa. 

Aprendizagem significativa Cristiane de Lurdes Xavier 



 

 

em geografia: lendo a 

paisagem para 

compreender o mundo 

Hagat 

Estado da arte: leitura 

literária na educação de 

jovens e adultas 

Delcio Antônio Agliardi 

Pesquisas no campo da 

educação de jovens e 

adultos (EJA) no e do 

Estado de Santa Catarina 

Maria Herminia Lage 

Fernandes Laffin 

 

INTERVALO ALMOÇO 13h00m – 14h30m 

 

 

 

14h30m – 18h00m 

COORDENADORES: 

Conceição Paludo 

 UFPEL 

 

Mónica de la Fare  

 PUCRS 

 

SALA 32 

 

O alfabetismo funcional 

das alunas do programa 

mulheres mil do IFF 

Campus Santo Augusto 

Marileia Gollo de Moraes 

Educação de pessoas 

jovens ou adultas 

Cristina Rolim Chyczy 

Bruno 

Educação de jovens e 

adultos: um diálogo 

imprescindível à 

elaboração de políticas 

públicas no município de 

Joinville 

Josiane Meyer de Goes 

 

Elizabete Tamanini 

A pesquisa como arte Greicimara Vogt Ferrari 

 

Comunicação de Pôsteres no Eixo  

(10 minutos para cada apresentação) 

O currículo de química na 

educação de jovens e 

adultos e a participação 

docente 

Suzani dos Santos Wippel 

A educação de jovens e 

adultos do ensino médio: 

desafios e perspectivas da 

formação inicial dos cursos 

de licenciaturas da UFSM 

Nisiael de Oliveira 

Kaufman 

Leitura em língua 

espanhola na educação de 

Letícia Domanski 



 

 

jovens e adultos: 

compreensão e expressão 

criativa 

A concepção freireana 

sobre a formação 

permanente de professores: 

A EJA no municipio de 

Chapecó 

Suzi Laura da Cunha; 

Nadir Castilho Delizoicov. 

 

 Avaliação dos Trabalhos do Eixo 

 

 

IMPORTANTE: Não será possível alterar a data e o horário da apresentação. Se 

houver qualquer contratempo, o contato deverá ser realizado diretamente com o 

coordenador do eixo nos dias do evento. 


