Sobre os autores
Jane Paiva (org.)

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
PAIVA, J., comp. Sobre os autores. In: Aprendizados ao longo da vida: sujeitos, políticas e processos
educativos [online]. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2019, pp. 221-227. Pesquisa em educação/Educação ao
longo da vida series. ISBN: 978-65-990364-9-1. https://doi.org/10.7476/9786599036491.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International license.
Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição
4.0.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons
Reconocimento 4.0.

Sobre os autores

Edna Castro de Oliveira
Doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professora do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES). Linha de pesquisa Educação, Formação
Humana e Políticas Públicas. Coordena o Núcleo de Educação
de Jovens e Adultos do Centro de Educação da UFES. Área de
atuação: formação de educadores de jovens e adultos em interface com alfabetização, educação do campo, educação profissional,
políticas públicas e movimentos sociais.
E-mail: oliveiraedna@yahoo.com.br
Edna Graça Scopel
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Pedagoga do Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) campus Vitória. Integra o
Grupo de Pesquisa Observatório da Educação (Obeduc – UFES/
UNB/UFG). Área de atuação: Educação de Jovens e Adultos.
E-mail: egscopel@yahoo.com.br

222

Aprendizados ao longo da vida

Elionaldo Fernandes Julião
Doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. Professor do Instituto de Educação de Angra dos Reis
(IEAR/UFF) e do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal Fluminense (UFF). Coordenador do Grupo de Trabalho e Estudos sobre Políticas de Educação para jovens
e adultos em situação de restrição e privação de liberdade. Áreas
de atuação: qualificação profissional, educação de jovens e adultos, educação de jovens e adultos privados de liberdade, políticas
educacionais e políticas públicas.
E-mail: elionaldoj@yahoo.com.br
Fernando Altair Pocahy
Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS). Professor da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro. Coordenador do GENI – Grupo de Estudos em
Gênero, Sexualidade e(m) Interseccionalidades na Educação e(m)
Saúde. Editor Associado da Revista Interface - Comunicação, Saúde e Educação - Unesp Botucatu. Áreas de atuação: educação
e(m) saúde, principalmente nos seguintes temas: corpo, geração,
gênero, sexualidade e interseccionalidades nos processos de subjetivação, utilizando-se de abordagens pós-estruturalistas em articulação com os Estudos Queer.
E-mail: pocahy@uol.com.br

Sobre os autores

223

Gilvanice Barbosa da Silva Musial
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), do Programa de Pós-Graduação
em Educação e do Mestrado Profissional em Educação da UFBA.
Área de atuação: educação de jovens e adultos e educação rural/
do campo.
E-mail: gilvanicemusial@yahoo.com.br
Janaína Marques Silva
Doutoranda em Ciências da Educação na Universidade de Coimbra. Professora do ensino básico técnico e tecnológico do campus
Sapucaia do Sul do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense. Área de atuação: formação de professores com ênfase nos temas educação permanente, formação de
adultos e educação profissional.
E-mail: janainamarques245@gmail.com
Jane Paiva
Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense
(UFF). Professora da Faculdade de Educação e do Programa de
Pós-Graduação em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Linha de pesquisa: Cotidianos,
redes educativas e processos culturais. Coordenadora do Grupo
de Pesquisa (CNPq) Aprendizados ao longo da vida: sujeitos,
políticas e processos educativos. Área de atuação: educação de
jovens e adultos, com ênfase nos temas alfabetização, memórias

224

Aprendizados ao longo da vida

da educação popular e da EJA, formação de educadores de EJA,
políticas e processos educativos.
E-mail: janepaiva27@gmail.com
Margarete Maria Chiapinotto Noro
Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Professora do ensino básico, técnico e tecnológico no campus Sapucaia do Sul do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense. Áreas de atuação: educação de jovens e
adultos trabalhadores, educação profissional.
E-mail: marganoro@gmail.com
Maria Clarisse Vieira
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília.
Áreas de atuação: educação, com ênfase em educação de jovens e
adultos, atuando principalmente nos seguintes temas: educação
de jovens e adultos e formação de professores.
E-mail: mclarissev@yahoo.com.br
María del Carmen Lorenzatti
Doctora em Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba (AR). Profesora y investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Directora de Educación de Jóvenes y
Adultos, Secretaria de Educación, Municipalidad de Villa María

Sobre os autores

225

(Córdoba, Argentina). Áreas de actuación: educación de jóvenes
y adultos, formación docente, alfabetización.
E-mail: marieta.lorenzatti@gmail.com
Maria José de Resende Ferreira
Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Espírito Santo (IFES), atuando na formação de professores
nos cursos de Licenciatura, da Pós-graduação, da Educação a Distância e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Área de
atuação: sujeitos da EJA e Proeja, relações de gênero e étnico-raciais, educação e trabalho, diversidade e formação de professores.
E-mail: majoresende@yahoo.com.br
Marinaide Lima de Queiroz Freitas
Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), Professora do Centro de Educação (CEDU/UFAL) e
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL. Coordenadora do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Alfabetização do Centro de Educação da UFAL. Coordenadora do Grupo
de Pesquisa Multidisciplinar em educação de jovens e adultos
(Multieja, CNPQ). Membro da Rede de Pesquisa Luso-brasileira em EJA. Áreas de atuação: educação e linguagem com ênfase
em linguística aplicada, atua principalmente nos seguintes temas:
educação de jovens e adultos, alfabetização, currículo, leitura,
formação docente, livro didático.

226

Aprendizados ao longo da vida

Marize Souza Carvalho
Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Professora da Faculdade de Educação da UFBA. Área
de atuação: educação profissional.
E-mail: carvalhosouzam@yahoo.com.br
Paulo Eduardo Dias de Mello
Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR (UEPG).
Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de História.
Áreas de atuação: ensino de história; produção de materiais didáticos e na educação de jovens e adultos.
E-mail: paulodemello04@gmail.com
Paulo Marinho
Doutor em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Pós-doutorado (CAPES) em realização no Centro de Educação da UFAL.
Membro efetivo do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em educação de jovens e adultos (Multieja CNPQ) e da Red Iberoamericana de Investigación sobre cambio y eficacia escolar (RINACE).
Áreas de atuação: avaliação da aprendizagem e sucesso escolar;
avaliação institucional escolar; cultura(s) organizacional(is)/escolar(es); culturas profissionais docentes; cotidianos; políticas educacionais e curriculares; filosofia da ciência.
E-mail: pmtmarinho@hotmail.com

Sobre os autores

227

Rejane de Oliveira Alves.
Doutora em Educação pela Universidade de Brasília (UnB), Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Área de atuação: avaliação da aprendizagem.
E-mail: rejane.alves@ufba.br
Sandra Maria Marinho Siqueira
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará
(UFC). Professora da Faculdade de Educação da Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Área de atuação: educação de jovens e
adultos e educação popular.
E-mail: sandralemarx@gmail.com
Simone Valdete dos Santos
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS). Professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. Área de atuação: educação de jovens e adultos, atuando principalmente nos
seguintes temas de pesquisa: educação de jovens e adultos, educação profissional, formação de professores, educação profissional
integrada à EJA, educação ambiental e história da educação.
E-mail: simonevaldete@gmail.com
Uilma Rodrigues de Matos
Doutora em Perspectiva Histórica Política e Comparada da
Educação pela Universidad de Salamanca na Espanha, Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Área de atuação: organização da educação brasileira.
E-mail: uilma@ufba.br

