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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), convida para o II Seminário EJA Manguinhos: currículos, 

políticas e diversidade, que será realizado nos dias 13 e 14 de novembro de 2018. O evento, 

organizado pela equipe da Educação de Jovens e Adultos da ESPJV (EJA-Manguinhos), visa 

estabelecer uma rede de diálogo entre os diferentes sujeitos da Educação de Jovens e Adultos – 

estudantes, educadores e demais interessados –, a fim de trocar experiências e construir 

conhecimentos que contribuam para a reflexão sobre a modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. 

Na programação do evento, está prevista a realização de mesa de debate, grupo de discussão, 

apresentações de trabalhos e oficinas. 

 

 

2. OBJETIVOS E PÚBLICO ALVO 

 

O Seminário se propõe a criar um espaço de discussão entre os diferentes sujeitos da EJA, a 

fim de construir e trocar reflexões sobre a especificidade dessa modalidade de ensino, a partir de 

temáticas como políticas públicas, metodologias de ensino, práticas pedagógicas, avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem e educação territorializada. 

Público-alvo: Estudantes, professores e demais interessados em EJA. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A equipe da EJA-Manguinhos entende o diálogo como um elemento estruturante da 

Educação de Jovens e Adultos desenvolvido na Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio/Rede CCAP. Durante os mais de dez anos de existência do projeto EJA-Manguinhos, 

temos tentado dialogar, sobretudo, com a realidade em que estão inseridos nossos educandos, a fim 

de possibilitar, a partir das práticas político-pedagógicas, a reflexão e a transformação do território 

de Manguinhos. 

Entendemos o II Seminário EJA-Manguinhos como mais uma possibilidade de fomentar o 

diálogo. No entanto, além de incluir os educandos e educadores da EJA-Manguinhos, esperamos 

poder dialogar também com os sujeitos de outras EJAs. 



 

4. EIXOS TEMÁTICOS  

 

4.1 Educação territorializada 

4.2 Metodologias de ensino em EJA 

4.3 Avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

4.4 Políticas públicas e sujeitos da EJA 

 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Seminário será composto por: 

- mesa de debate 

- comunicações orais  

- oficinas 

- grupos de discussão 

 

 

6. INSCRIÇÕES 

 

O período de inscrição será entre os dias 27 de setembro de 2018 a 09 de novembro de 2018. 

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, com o preenchimento da ficha de inscrição que 

se encontra no site da Escola Politécnica Joaquim Venâncio/FIOCRUZ (colocar o link) Após o 

preenchimento da ficha, a mesma deverá ser enviada, como anexo, para o email 

seminarioejamanguinhos@gmail.com. Em seguida, o participante receberá, através do correio 

eletrônico informado, a confirmação de sua inscrição no Seminário. 

Os inscritos no Seminário poderão participar de todas as atividades programadas para o 

evento. Os inscritos poderão ainda submeter trabalhos para apresentação em dois possíveis 

formatos: comunicação oral e oficina. No caso da submissão de trabalhos, além da ficha de 

inscrição, o participante deverá enviar o resumo, de acordo com as normas descritas no item 6.2, 

para o email acima referido.  
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6.1 Eixos temáticos para submissão de comunicação oral e oficina 

 

O período de submissão de trabalhos será entre os dias 27 de setembro de 2018 a 20 de 

outubro de 2018. As comunicações orais e oficinas submetidas aos pareceristas do Seminário 

deverão estar de acordo com os seguintes eixos temáticos: 

 

6.1.1 Educação Territorializada 

 

O eixo temático Educação Territorializada visa reunir trabalhos que reflitam sobre as 

práticas pedagógicas de professores-pesquisadores que atuam na educação de jovens e adultos e as 

relações estabelecidas entre tais práticas e o território em que a escola e seus sujeitos estão 

inseridos.   

 

6.1.2 Metodologias de Ensino em EJA 

 

O eixo temático Metodologias de Ensino em EJA visa reunir trabalhos que reflitam sobre as 

experiências metodológicas utilizadas em EJA que buscam promover reflexões sobre o lugar do 

discente no mundo que o cerca, levando-o a compreender as construções humanas e a si mesmo 

como pertencentes a um contexto social, cultural e histórico. Além disso, o eixo busca metodologias 

que não compactuam com a violência epistemológica e com a infantilização dos discentes da EJA, 

valorizando seus saberes prévios e garantindo espaço para esses conhecimentos no enriquecimento 

das práticas pedagógicas na sala de aula. 

 

6.1.3 Avaliação do Processo de Ensino-aprendizagem em EJA 

 

Considerando a relação entre as práticas avaliativas adotadas na escola e as concepções de 

ensino e aprendizagem dos sujeitos envolvidos nesse processo, este eixo temático visa reunir 

trabalhos que reflitam sobre as estratégias de avaliação, de modo que sejam problematizadas as 

diversas práticas, desde as classificatórias – que tomam a avaliação como um fim em si mesmo – 

até as que, em um sentido processual, apresentam um caráter diagnóstico, dialógico, construtivo e 

implicam a avaliação contínua do trabalho docente. 



 

6.1.4 Políticas Públicas e Sujeitos da EJA 

O eixo temático Políticas Públicas e Sujeitos da EJA visa reunir trabalhos que contemplem 

questões relativas a realidade social e a diversidade desses sujeitos, refletindo acerca das políticas 

públicas que abarcam a Educação de Jovens e Adultos no âmbito da garantia de direitos e 

compreensão das subjetividades e histórias de vida dos indivíduos dessa modalidade de ensino. 

 

6.2 Normas para submissão de comunicação oral e oficina  

 

6.2.1 Comunicação oral 

 

As comunicações orais têm como objetivo apresentar relatos de experiência ou pesquisas 

concluídas ou em andamento, gerando reflexão e diálogo entre os participantes.  

Os interessados em submeter trabalhos para esta categoria devem enviar um resumo 

contendo entre 15 a 30 linhas e quatro palavras chave, de acordo com as normas da ABNT (letra 

Times New Roman, fonte 12, espaçamento 1,5). Os resumos serão avaliados pelo Comitê 

Acadêmico do evento. Só serão aceitos os trabalhos enviados entre os dias 27 de setembro a 20 de 

outubro de 2018. 

Os resumos podem ser apresentados nos seguintes formatos de arquivo: doc, docx, rtf, txt. 

Formatos compactados (zip, rar) somente serão aceitos se resultarem, após descompactação, nos 

formatos primeiramente indicados.  

O arquivo com o texto completo deverá ser enviado para o email do evento até a data limite 

especificada no calendário. 

 

6.2.1.1 Normas para apresentação de comunicação oral 

 

Trabalhos inscritos na modalidade comunicação oral serão apresentados em até 15 (quinze) 

minutos, independentemente da quantidade de autores que possuir. As apresentações ocorrerão no 

formato de mesa redonda. Sendo assim, todos os expositores apresentarão seus trabalhos e, ao final 

de todas as apresentações, ocorrerá um momento de troca entre os expositores e para questões da 

plateia. 

Os participantes que apresentarem comunicação oral poderão utilizar data show e 

equipamento de som, caso desejem. 

Somente receberão certificado de apresentação os autores que estiverem presentes no dia 



marcado para a apresentação das comunicações orais, sendo vedada a sua substituição por 

terceiros/as. 

 

6.2.2 Oficina 

 

As oficinas objetivam envolver os participantes numa ação prática que colabora com a 

reflexão sobre um dos eixos temáticos, promovendo a troca de experiências e ideias através da 

vivência. 

Os interessados podem submeter trabalhos para serem desenvolvidos na forma de oficinas, 

destacando os objetivos almejados e a metodologia, para um público aproximado de 30 pessoas e 

com duração máxima de 90 minutos. Após a realização da oficina ocorrerá uma apresentação, que 

poderá ser feita em forma de relato e/ou performance, para todos os participantes do Seminário. 

Caso o proponente necessite de material específico para a realização da oficina, deve 

especificar na ficha de apresentação de proposta. A comissão organizadora entrará em contato com 

o proponente da oficina para informa-lo sobre a possibilidade de conseguir os materiais solicitados. 

Só serão aceitas as propostas enviadas entre os dias 27 de setembro a 20 de outubro de 2018. 

 

6.3 Da seleção dos trabalhos 

 

A seleção dos trabalhos será realizada pelo Comitê Acadêmico do II Seminário EJA-

Manguinhos. 

O trabalho deverá estar adequado a um ou mais eixos temáticos. O proponente deverá 

especificar na ficha a qual eixo temático está relacionado o seu trabalho. Entretanto, o comitê 

acadêmico poderá redirecioná-lo para outro eixo temático, caso avalie pertinente.  

Será critério de aprovação o correto envio da Ficha de Apresentação de Proposta e o 

cumprimento às normas apresentadas neste evento. Serão aprovados até 6 trabalhos (em formato de 

comunicação oral) e 1 trabalho (em formato oficina) por Eixo, totalizando 28 trabalhos ao todo.  

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS PARECERES 

 

A divulgação dos resultados dos trabalhos aprovados será realizada no dia 25/10/2018 e a 

Carta de Aceite digitalizada e enviada na mesma data. 

 

 

 



 

8. CALENDÁRIO 

 

 DATA DESCRIÇÃO 

27/09 Publicação do Edital 

27/09 a 20/10 Submissão de Trabalhos 

25/10 Divulgação dos trabalhos aprovados 

27/09 a 09/11 Inscrição no evento 

30/11 Envio dos textos completos 

 

 

 

9. PROGRAMAÇÃO 

 

13 de novembro de 2018 

 

17h30 – Credenciamento 

18h30 – Abertura  

19h30 – Mesa Redonda – “Currículos, Políticas e Diversidade na Educação de Jovens e Adultos”  

 

14 de novembro de 2018 

 

14 h – Grupos de discussão  

16 h – Intervalo 

16 h 30 – Comunicações orais 

18 h 30 – Intervalo 

19 h – Oficinas  

20 h 30 – Apresentação das oficinas e encerramento 

 

 

 

A programação do evento será disponibilizada no site da Escola Politécnica Joaquim 

Venâncio e está sujeita a mudanças caso a comissão organizadora ache necessário. 

Dúvidas podem ser esclarecidas através do endereço eletrônico 

seminarioejamanguinhos@gmail.com 

 

Possíveis retificações a este edital serão informadas no site da Escola Politécnica Joaquim 

Venâncio da Silva/FIOCRUZ. 

Qualquer caso omisso será resolvido pela Comissão Organizadora do evento. 
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