
 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO: CORPOREIDADES, PRÁTICAS CORPORAIS E  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 

 

Coordenação Geral: Profª Drª Rosa Malena Carvalho (IEF/UFF e PPGEDU-PFDS/UERJ - Grupo 

de Pesquisa ELAC1). 

 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

Carga horária: a duração total do curso é de 107 horas. 

Período de duração do curso: maio a novembro de 2022. 

Número de participantes: Serão ofertadas 70 vagas. 

Público-alvo: Professores/as e Gestores/as da Educação Básica, especialmente os atuantes na EJA 

das Redes Públicas Municipais e Estadual. Dez por cento (10%) das vagas estarão destinadas aos 

graduandos/as das diversas Licenciaturas. 

Inscrições: Exclusivamente através do formulário de inscrição 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKF6_0f1i3PmfhuzpOeTS0CQyYzVas_lyAvy92x6

fbfI0vw/viewform), entre 01 e 14 de abril de 2022.  

Cronograma previsto: encontros quinzenais, com início em 14 de abril e término em 24 de 

novembro de 2022. 

Local de execução: encontros virtuais (por meio da plataforma virtual zoom) e encontros 

presenciais no IEF-UFF. 

Objetivos: compreender as relações do corpo com os âmbitos sócios educacionais; discutir, avaliar, 

propor, identificar a presença do corpo e das práticas corporais, de forma interdisciplinar, na 

composição das políticas educacionais direcionadas à Educação de Jovens e Adultos; destacar a 

problematização, o planejamento e os registros na organização do trabalho docente; afirmar a EJA 

como Modalidade da Educação Básica; criar, junto com os Cursistas, propostas e materiais 

pedagógicos que contribuam com a inserção da corporeidade na Modalidade; contribuir para a 

compreensão da formação docente como a interação entre a educação básica e o ensino superior. 

Desenvolvimento: a) encontros quinzenais, alternando presenciais e por meio de plataforma virtual, 

quintas-feiras, de 18h e 30 às 20h e 30. Haverá atividades (leituras e/ou culturais) a serem 

executadas até o encontro seguinte; b) metodologia: promoção de discussões coletivas (teóricas e 

práticas); leituras de textos/imagens; problematização do cotidiano escolar; diálogo do cotidiano 

com as concepções de corporeidade; escola; política educacional; EJA; c) avaliação: ao longo do 

curso, através das participações, leituras, debates, visitas aos espaços/eventos combinados e 

apresentação da sistematização do realizado no Curso. 

 

Outras informações: gpesquisaelac@gmail.com. 

 

 
1 Educação física escolar; experiências Lúdicas e Artísticas; Corporeidades. 
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