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Tem início o 5º Encontro Internacional de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos (Alfa e EJA) 

Abertura do evento ocorreu na manhã desta segunda-feira (12). 

Teve início nesta segunda-feira (12) o 5º Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de 
Jovens e Adultos (Alf e EJA), que ocorre até dia 14 de novembro, na Faculdade de Educação da 
Ufrgs, em Porto Alegre. A Uergs é uma das organizadoras do evento junto a outras Instituições de 
Ensino Superior (IES) do estado e do país. A vice-reitora da Uergs, professora Sandra Lemos, 
participou da mesa de abertura do evento. 

A 5ª edição do encontro traz como tema central “A EJA em contextos de resistências e lutas: a 
garantia dos direitos à Educação” e conta com as contribuições de pesquisadores reconhecidos 
internacionalmente que participaram como conferencistas ou palestrantes convidados. 

De acordo com os organizadores, o evento será um âmbito de debate, intercâmbio de ideias e 
articulações interinstitucionais, que promoverá a participação dos diferentes setores atuantes na 
EJA e fortalecerá a relação entre as IES e as outras instituições envolvidas, com impacto na 
comunidade em geral e nas Redes de Ensino Pública e Privada em particular. Também será 
estratégico para aprofundar e consolidar os vínculos existentes entre a Educação Superior e a 
Educação Básica. 

Esta edição é organizada pelas universidades que já sediaram os encontros  anteriores: 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), realizadora das duas primeiras edições; Universidade 
Federal de Santa Catarina  (UFSC) , através do seu Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
de Jovens e Adultos (Epeja), do Programa de Educação Tutorial  PET/Pedagogia  e do Programa 
de Pós-graduação em Educação  PPGE/UFSC ; Universidade de Minho, Portugal  (Uniminho)  e 
IES parceiras: Universidade do Estado de Santa Catarina  (Udesc), Instituto Federal de Santa 
Catarina  (IFSC)  e Universidade da Fronteira Sul  Campus Erechim.  A estas se somam quatro 
IES do Rio Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul  (Ufrgs) ; Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul  (PUCRS), a Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul  (Uergs)  e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul  (IFRS). 
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Ainda, o 5° ALFAeEJA 2018 conta com a parceria do Fórum Estadual de EJA do Rio Grande do 
Sul, (Fórum EJA/RS), - integrado por representantes de vários segmentos: gestores, professores 
e alunos das Redes de Ensino; Movimentos Sociais; Associações e Sindicatos de professores; 
ONGs – com a intenção de garantir a participação de um público alvo vinculado à identidade e 
diversidade de instituições, grupos e coletivos que tradicionalmente integraram e integram o 
campo da EJA. 

 


