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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE DO LITORAL NORTE 

 

Elisete Enir Bernardi Garcia, Carla Luz Salaibb Dotta, Iara Cristina da Silveira Justin10 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; educação do campo; extensão- pesquisa. 

 

Nos anos de 2017/2018 vem sendo realizada a terceira edição, organizada em dois 

polos, Imbé e São Leopoldo. Essa ação acontece no formato de Educação à distância (EAD) 

para poder atender as solicitações dos docentes oriundos de municípios distantes, que compõem 

o Litoral Norte, Vale dos Sinos e região de Porto Alegre. Visando a interação entre os 

participantes dos dois polos, foram criados fóruns, por meio da plataforma Moodle, com 

espaços para diálogos, interações e socializações das experiências. Também, nesta proposta os 

participantes são convidados a desenvolverem um Projeto-intervenção e/ou relato de uma 

experiência inovadora a ser apresentado no seminário de socialização. Conclui-se que o 

programa de extensão articulado com a pesquisa vem sendo uma importante oportunidade para 

a universidade estreitar o diálogo com a comunidade do litoral norte. As avaliações realizadas 

e os números expressivos de inscritos para cada uma das ações confirmam isso. A socialização 

de experiências e os projetos-intervenção tem sido um espaço para conhecer as práticas 

pedagógicas e uma oportunidade para (re)pensar e produzir novos conhecimentos relacionados 

à educação de jovens e adultos. 

  

                                                 

10 Email: elisete.bernardi@ufrgs.br 


