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Apoio Financeiro 

Termo Aditivo n. 02/2015  
Convênio IFF/UENF  n. 01/2015 

Projeto Diagnóstico da Qualidade de Ensino no  

PROEJA da região  Norte Noroeste Fluminense            

Sejam bem-vindos! 

Coordenação  Operacional 

PROGRAMAÇÃO 

DIA 30 de novembro de 2016   

8h às 18h30min   
LOCAL:  Centro de Convenções da UENF 

Av. Alberto Lamego, 2000 

I Jornada Intercampi sobre 

Permanência e Êxito dos 

Estudantes do  IFFluminense 

IV Colóquio sobre o “Diagnóstico da 

Qualidade do Ensino do PROEJA” 

dos campi Centro, Guarus,  

Itaperuna, Macaé e Quissamã  

 O desafio da  

construção coletiva:  

acordos e compromissos  

sob medida 



Apresentação e trajetória Objetivos 

Permanência na Educação: tempo de transformação  individual e coletiva  

Sejam bem-vindos, servidores e convidados, a este 

evento de conclusão dos Colóquios do projeto 

Observatório da Educação (Obeduc) de Diagnóstico do 

PROEJA e abertura das Jornadas Intercampi para 

Permanência e Êxito no IFFluminense, cujos horizontes 

se ampliam para as demais modalidades de educação 

no instituto. 

Este evento é de transição e continuidade. Isto é, ao 

mesmo tempo em que conclui uma etapa das 

atividades  do projeto Obeduc/CAPES/UENF – 

Diagnóstico da Qualidade do Ensino do PROEJA na 

região norte e noroeste fluminense com foco em 

aspectos formativos e metodológicos –, ratifica e 

amplia o plano de trabalho do Núcleo de Estudos sobre 

Acesso e Permanência da Educação (Nucleape), 

conforme  Termo Aditivo n. 02/2015 ao Convênio IFF/

UENF  n. 01/2015, com vigência entre  2016 e 2020. 

Propomos, assim, passar dos ciclos de Estudos de 

Caso Institucionais do projeto Obeduc para aos ciclos 

de Acordos e Compromissos do Nucleape, cuja 

metodologia se fundamenta na  conversação criativa. 

Desse modo, as duas instituições, IFFluminense e 

UENF, parceiras de longa data, assumem, nos próximos 

quatro anos, compromissos focados no 

desenvolvimento de pesquisas, de metodologias e de 

intervenções, visando promover micropolíticas públicas 

de permanência e êxito nas duas instituições. 

―(...) o fato de que determinadas circunstâncias his-

tóricas em que se encontra o educador não lhe per-

mitem participar mais ativamente deste ou daquele 

aspecto de transformação de sua sociedade, não 

invalida um esforço menor em que esteja engajado, 

desde que este seja o esforço que lhe é historica-

mente viável‖  

 

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para Liberdade e outros 

escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, p.147. 

O objetivo geral das primeiras quatro horas de 

trabalho é  criar base para construção coletiva do Pro-

grama  de Permanência e Êxito da Educação no IFFlu-

minense,  em parceria com a UENF, por meio do NU-

CLEAPE (Termo Aditivo  02/2015 ao Convênio 

01/2015) .  

 

Objetivos específicos: 

- Concluir os ciclos de Estudos de Caso Institu-

cionais  por campus , por meio das análises de 

ideias viáveis; 
 

- Criar coletivos de servidores para dissemina-

ção dos ―Acordos e Compromissos‖ em torno da 

permanência e êxito, por 12 meses, em cada cam-

pus , como plano piloto de implantação da primei-

ra fase do referido programa. 

Programação  Parte I -   8h às  12h 

Abertura:  
 

30min — Palestrantes convidados, Comissão Organiza-

dora  e Reitor do IFFluminense. 
 

Primeiro momento  

30min — primeira conversação criativa: comentários   

sobre as ideias propostas para os casos. 

                 Agrupamento por campus  —  fazer comentários  

                         sobre as ideias propostas em dois casos . 
 

Segundo momento 

30min — segunda conversação criativa:  escolha de  

uma ideia proposta para um campus  e planeja-

mento de sua viabilidade. 

                 Agrupamento por caso sobre um campus  —  

         pensar os comentários das ideias propostas 

                        e a viabilidade da escolhida. 
 

Intervalo  — 10min 
 

Terceiro momento — plenária 

100min  —  apresentação das ideias viáveis (20min para 

                       cada campus) 
 

Encerramento —  50min 

-  Apresentação do documento ―Acordos  e Com-

promissos‖ em torno  das  ideias viáveis, visan-

do a permanência e êxito dos estudantes do 

IFFluminense; 

- Comentários dos  palestrantes convidados; 

- Palavras finais.   


