
GT 18 - Educação de Jovens e Adultos 
Coordenador: Timothy D. Ireland 

Local: Palace Cassino 
HORÁRIO /  DIA 2a feira 

 
3a feira 4a feira 

08h30min/ 10h15min Trabalhos  
Maria Amélia Gomes de Castro 
Giovanetti (UFMG) A relação 
educativa na educação de 
jovens e adultos: suas 
repercussões no enfrentamento 
das ressonâncias da condição 
de exclusão social. 
Vania Laneuville Teixeira 
(FME/UFRJ) Turma de 
reorientação da aprendizagem 
na educação de jovens e adultos 

Trabalhos  
Maria Cecília de Castello 
Branco Fantinato (UFF) 
Representações quantitativas e 
espaciais entre jovens e adultos 
do morro de São Carlos 
Maria da Conceição Ferreira 
Reis Fonseca (UFMG) 
Estratégias retóricas, linguagem 
matemática e inclusão cultural 
na educação de jovens e adultos 
 

Trabalhos  
Márcia Soares de Alvarenga 
(UERJ)  Os sentidos da 
cidadania: entre vozes, 
silenciamentos e resistências no 
Programa Alfabetização 
Solidária 
Vanise dos Santos Gomes 
(PUCRS) Para além das aréias 
brancas: significados da 
escolarização e do alfabetismo 
para a população de São José 
do Norte/RS 
 

10h30min/12h15min Trabalhos  
Judith Kalman (DIE/ 
CINVESTAV – México) El 
conocimento de la lengua 
escrita de las mujeres de baja e 
nula escolaridad en una 
comunidad de la ciudad de 
México 

Trabalhos 
Marília Spósito (FE/USP)  e 
Paulo Carrano (UFF) 
Relações Sociedade-Estado – 
perspectivas juvenis 

Trabalhos 
Alberto Melo (Universidade do 
Algarve/Portugal) Para uma 
política pública de educação de 
adultos em  Portugal 

14h / 17h Sessões Especiais 
Políticas de educação de jovens 
e adultos ou alfabetização? 
Alberto Melo (UAL/Portugal) 
João Luis Carvalho (MEC) 
Magda Soares (UFMG) 
Coordenador: 
Timothy Ireland (UFPB) 

Trabalhos 
Cleide Figueiredo Leitão (Sapé) 
Buscando caminhos nos 
processos de formação/ 
autoformação 
Kelly Cristine Corrêa da Silva 
Mota (UNISINOS) Os lugares 
da Sociologia na formação 
escolar de estudantes do ensino 
médio: a perspectiva de 
professores 
Licínia Maria Correa 
(UNIVALE) Os significados 
que jovens e adultos atribuem à 
experiência escola 

Sessões Especiais 

17h às 18h30min 
 
 
 
 

Minicursos 
Judith Kalman (DIE/ 
CINVESTAV – México) El 
estudio de las prácticas de 
lectura y escritura en el 
mundo social 

Minicursos 
Judith Kalman (DIE/ 
CINVESTAV – México) El 
estudio de las prácticas de 
lectura y escritura en el 
mundo social 

 
 
 
 
 
 
 

Minicursos 
Judith Kalman (DIE/ 
CINVESTAV – México) El 
estudio de las prácticas de 
lectura y escritura en el 
mundo social 

 
 
 
 
 
 
 

18h às 19h Lançamentos Lançamentos Lançamentos 



19h às 20h Sessão de Pôsteres 
Geruza Cristina Meirelles Volpe 
(UFJF) Do proposto ao 
realizado: as políticas públicas 
de educação de jovens e adultos 
em municípios mineiros 

Sessão de Pôsteres  

20h às 22h   Assembléia 

20h/22h Colóquios / Conversas Colóquios / Conversas  
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