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CARTA CONVITE

Considerando (i) a iminência do calendário de atividades científicas e culturais locais, regionais
e nacionais, como as etapas regional e distrital do Circuito Ciências, a III Mostra da EJA, a Semana
Nacional  de Ciência  e  Tecnologia,  dentre  outras  atividades a serem realizadas nas escolas;  (ii)  a
definição conjunta e a divulgação do tema da III Mostra da EJA no início do ano letivo de 2014; e (iii) a
articulação do tema da III Mostra da EJA:  Tecnologias Sociais, com o tema da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia e do Circuito de Ciências: Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social.

A Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (CEJAd) tem o prazer  de convidá-lo(a),
juntamente com toda a comunidade da EJA (gestores, supervisores, coordenadores, orientadores
educacionais, professores, estudantes e outros), para participar do Diálogos na EJA. 

O  Diálogos  na  EJA será  realizado  no  dia  12/08/2014  (terça-feira),  a  partir  das  19h.,  no
auditório do Centro Interescolar  de Línguas (CIL) de Brasília.  Endereço:  SGAS 907/8 Sul,  Módulo
25/26, Brasília - DF (acesso pelo estacionamento do Colégio Elefante Branco).

O objetivo desse evento é proporcionar um momento de diálogo e reflexão da comunidade de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública de ensino do Distrito Federal  sobre o tema
Tecnologias Sociais, com a mediação do professor e pesquisador Dr. Ricado Toledo Neder, e com isso
aprofundar a discussão sobre o tema, além de contribuir para a qualidade das ações pedagógicas,
científicas e culturais a serem realizadas durante as mostras regionais, distrital e nacional. 

O Prof. Dr. Ricardo T. Neder atua como docente em cursos de extensão, graduação e pós-
graduação  nas  áreas  de  Gestão  do  Agronegócio/Desenvolvimento  Agrário,  Gestão  Ambiental,
Licenciatura de Educação do Campo, Licenciatura diurna e noturna de Ciências Naturais no campus da
UnB  em Planaltina.  Além  disso,  ele  coordena  as  atividades  do  Observatório  do  Movimento  pela
Tecnologia  Social  na  América  Latina  e  compõe  a  direção  colegiada  da  ITCP  -  Incubadora  de
Cooperativas Populares de Economia Solidária para pesquisa e educação científica (UnB Planaltina), a
primeira  incubadora  universitária  de  economia  solidária  da  UnB,  ligada  à  rede  nacional  de  ITCPs
universitárias brasileira.

Desde  já  agradecemos  pela  atenção  e  contamos  com  a  sua  presença  e  empenho  na
divulgação do evento para toda a comunidade da EJA.

Atenciosamente,

Leila Maria de Jesus
Coordenadora
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