
“EJA nas Escolas Públicas Municipais do 

Meio Rodoviário de Manaus” (Ângela 

Maria Afonso). 

 

“EJA em duas Escolas da Rede Estadual 

de Ensino no Município de Manaus-

AM” (Mary Jane Araújo). 

 

 

Roda de Conversa: Diálogo entre edu-

cadores da EJA e representantes das 

Entidades  SE MED, SEDUC, Fó-

rum de EJA e ADECAM.  

 

 

Dia 29/08/2013 (Quinta-feira) 

  

- - -> 18h às 21h 

Palestra de Encerramento: Ética Práti-

ca, Filosofia da Libertação e Questões 

Regionais 

 

Palestrantes:  

Profª. Drª. Valcicleia Pereira da Costa 

(ICHL/UFAM) 

Prof. Dr. Deodato Ferreira da Costa 

(ICHL/UFAM) 

 

 

“ Se alguém, [...]  me perguntar, com 
irônico sorriso, se acho que, para mudar o 

Brasil, basta que nos entreguemos ao 
cansaço de constantemente afirmar que 

mudar é possível e que os seres humanos 
não são puros espectadores, mas atores 

também da história, direi que não. Mas 
direi também que mudar implica saber que 

fazê-lo é possível”  
Paulo Freire 

 
COORDENAÇÃO 
 
José Belizario Neto  
Ronney da Silva Feitoza 
Maria Rutimar de Jesus Belizario  
Ana Grijó dos Santos 
Marinez França de Souza 
Maria da Conceição Monteiro Ferreira  
Raimunda Maciel de Queiroz  
Andréia Andrade da Silva  
Marcella Layany Santos de Souza  
Luciane Oliveira da Cruz 
Thays Feitosa da Costa  

NÚCLEO DE ESTUDOS, 
EXPERIÊNCIAS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS - NEPE 

SEMINÁRIO:  

EJA, EDUCAÇÃO  

POPULAR E MOVIMENTOS  

SOCIAIS NO  

CONTEXTO ATUAL  

Data: 27 a 29 de agosto de 2013 

Local: Auditório Rio Amazonas - Faculdade 

de Estudos Sociais, próximo à Biblioteca do 

Setor Norte da UFAM. 

Realização:   

Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisas 

Educacionais –NEPE 

Apoio: 



O Núcleo de Estudos, Experiên-

cias e Pesquisas Educacionais – NE-

PE, na perspectiva de aprofundar os 

estudos e experiências desenvolvidos 

no Amazonas, por entidades, institui-

ções e grupos mais diretamente envol-

vidos com as ações formais e não for-

mais em EJA, buscando aprofundar e 

avaliar a trajetória do NEPE em seus 

24 anos de existência na FACED-

UFAM, se propõe a realizar como ativi-

dade parcial do Projeto “Assessoria 

pedagógica aos educadores de jo-

vens e adultos no estado do Amazo-

nas: educação popular e dialogicidade” 

o I Encontro Temático, com o tema 

“EJA, Educação Popular e Movimentos 

Sociais no Contexto Atual”. 

O evento tem a incumbência de 

suscitar o diálogo, o desenvolvimento 

do pensamento crítico e a compreen-

são do momento histórico vivido pelos 

movimentos populares, com repercus-

são nas instituições e, especialmente, 

na educação pública. Com o presente 

encontro, pretendemos propiciar uma 

formação que favoreça o debate, a re-

flexão, a construção de propostas edu-

cacionais para o público alvo de nosso  

Sobre o Seminário 

 trabalho, tendo o processo dialógico co-

mo base teórico-metodológica do núcleo 

de pesquisas e fio condutor para a demo-

cracia. 

Tendo em pauta a  proposta apre-

sentada, o evento dispõe dos seguintes 

objetivos: 

 

   Refletir sobre as manifestações 

sociais no atual contexto e suas im-

plicações sobre a Educação de Jo-

vens e Adultos e movimentos soci-

ais; 

    Socializar as produções acadê-

mico-científicas, bem como as a-

ções realizadas por indivíduos e 

entidades públicas e sociais no 

campo da Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Popular; 

    Contribuir para a discussão so-

bre práticas pedagógicas conduto-

ras da emancipação, tendo como 

foco as questões regionais relativas 

à educação de jovens e adultos. 

 

 O público foco serão os educado-

res dos seguintes espaços: SE MED, SE-

DUC, Fórum de EJA e ADECAM  

 

Dia 27/08/2013 (Terça-feira) 

  

- - - > 17h: Credenciamento 

  

 - - -> 18h ás 18h30 

Momento Cultural: música ao vivo (voz 

e violão) com Maria Rutimar de Jesus  

Belizario. 

 

 - - -> 18h30 às 21h 

Palestra de abertura: EJA, Educação Po-

pular e Movimentos Sociais. 

 

Palestrantes:  

Prof. Msc. Aloysio Nogueira (ICHL/UFAM) 

Prof. Msc. Franciso Jacob Paiva (FACED/

UFAM) 

 

Dia 28/08/2013 (Quarta-feira)  

  

- - - > 18h às 21h:  

Mesa Redonda: Apresentação das produ-

ções do PPGE/FACED/UFAM sobre EJA: 

 

“Aceleração da Aprendizagem para Jovens e 

Adultos: um olhar sobre o projeto Tempo de 

Acelerar em Manaus” (Maria da Conceição 

Monteiro Ferreira). 

PROGRAMAÇÃO 


