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um centro disseminador 
do conhecimento sobre a 
educação superior

O forte relacionamento científico internacional 
e interdisciplinar, em especial com instituições dos 
continentes Americano e Europeu, identificam as atividades 
desenvolvidas pelo Centro de Estudos em Educação 
Superior (CEES), liderado pela professora Marília 
Morosini. Formado por uma equipe de excelência, composta 
basicamente por bolsistas de produtividade do CNPq, o 
CEES tem seus trabalhos sustentados por quatro pilares: 
Pesquisa, Educação, Publicação e Consultoria.

A pesquisa é desenvolvida com o suporte de 
agências de fomento do Brasil e do exterior (Capes, CNPq, 
Inep, Fapergs, Fulbright, entre outras), e repercute na forma 
de 22 intercâmbios com a comunidade científica nacional e 
internacional, parceria em redes investigativas e acolhimento 
a pesquisadores visitantes de renomadas universidades, bem 
como na produção de livros, publicação de periódicos e 
organização de eventos. 

O CEES, criado em 2009, teve como embriões 
investigações iniciadas nos anos 1990 e os Seminários 
Internacionais de Universidade e Inovação, promovidos pela 
PUCRS desde 2006.

No campo da educação, as ações do Centro incluem 
disciplinas em programas de pós-graduação nacionais e 
internacionais; supervisão de dissertações e teses; e cursos 
como Desarrollo y análisis de encuestas educativas para la toma 
de decisiones, ministrado por Alberto Cabrera e Maria Belén 
Castañeda, da University of Maryland (EUA).

Além das atividades usuais de pesquisa e de ensino, 
os investigadores analisam projetos e integram comissões 
científicas de diversos órgãos estatais e privados, em cargos 
como gestão e editoração.

Vinculadas ao CEES estão mais quatro estruturas de 
pesquisa: Rede Sulbrasileira de Investigadores de Educação 
Superior (Ries), Rede Universitas e o Grupo de Pesquisas 
Processos Motivacionais em Contextos Educativos (Promot) 
e Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação a 
Distância da PUCRS (Argos). 

  www.pucrs.br/uni/poa/faced/cees

A knowledge 
disseminating center  
on higher education

The strong international and interdisciplinary 
scientific relationship, especially in the American and 
European continents, identify the activities developed 
by the Center for Studies on Higher Education 
(CEES), headed by Professor Marília Morosini. Set up by 
a team of excellence, consisting basically of productivity 
scholarship holders from CNPq, the CEES has its works 
sustained by four pillars: Research, Education, Publication, 
and Consulting. Created in 2009, the CEES originated from 
investigations started in the 1990s and the International 
Seminars on University and Innovation, promoted by 
PUCRS since 2006.

The research is developed with the support of 
fostering agencies of Brazil and abroad (Capes, CNPq, 
Inep, Fapergs, Fulbright, among others), and rebounds 
in the form of 22 exchange programs with the national 
and international scientific communities, research 
collaboration, and welcoming of visiting researchers from 
renowned universities, as well as in the publication of 
papers and books, and organization of events.

In the field of education, the activities of the 
Center include disciplines in national and international 
post-graduate programs; supervision of dissertations 
and theses; and courses such as Desarrollo y análisis de 
encuestas educativas para la toma de decisiones (Development 
and analysis of educational surveys for decision-making), 
administered by Dr. Alberto Cabrera and Dr. Maria 
Belén Castañeda, from the University of Maryland (EUA). 
In addition to the research and teaching activities, the 
investigators analyze projects and are members of scientific 
committees of several public and private institutions.

Other four research structures are connected to 
the CEES: Rede Sulbrasileira de Investigadores de Educação 
Superior (South Brazilian Network of Investigators in 
Higher Education) (Ries), Universitas Network, the Grupo 
de Pesquisas Processos Motivacionais em Contextos Educativos 
(Research Group in Motivational Processes in Educational 
Contexts) (Promot), and the Grupo de Pesquisa Interdisciplinar 
em Educação a Distância da PUCRS (Interdisciplinary Research 
Group in e-Learning of PUCRS) (Argos).
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dedicação ao preparo  
de educadores de  
jovens e adultos

O fortalecimento e o resgate da dignidade 
de pessoas por meio da educação, com uma ótica de 
construção do conhecimento pelos que ensinam e pelos 
que aprendem, faz parte da proposta que move o Núcleo 
de Educação de Jovens e Adultos (Neja). Com 
ações voltadas à formação de professores, o trabalho é 
desempenhado por meio de cursos de extensão e de 
parcerias com órgãos públicos, entidades privadas e ONGs. 

Criado como grupo de pesquisas em 1997, o Neja 
formou mais de mil professores e 20 mil alunos. Atualmente, 
a equipe coordenada pela professora Maria Conceição 
Pillon Christofoli é composta por docentes e estudantes do 
Curso de Pedagogia, que somam experiências em estudos, 
planejamento, execução e reflexão sobre a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

No ano de sua criação, o Núcleo firmou convênio 
com o Governo Federal para atuar no então Programa 
Alfabetização Solidária. Essa atividade propiciou, até 2003, 
a qualificação de educadores do interior dos estados da 
Bahia, Paraíba, Tocantins e Rio Grande do Norte, além de 
experiências e atuação em São Tomé e Príncipe, na África.

No campo das políticas em EJA, o Núcleo participa 
do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande 
do Sul, que tem como finalidade contribuir na produção 
de políticas públicas, articulando diferentes segmentos da 
sociedade.

Além da formação de professores, compõem os 
três eixos de atuação do Neja as publicações científicas e 
a pesquisa. Dentre as investigações, desponta a Biblioteca 
Popular e Leitura no Morro da Cruz, iniciativa promovida na 
periferia de Porto Alegre.

Com recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, do Ministério de Educação, o 
Neja mantém bolsas e atividades ligadas ao Governo Federal. 
O Núcleo planeja concretizar, em breve, materiais para 
suporte pedagógico aos professores que atuam com EJA.

 www.pucrs.br/uni/poa/faced/NEJA/index.php

dedication to the 
preparation of educators 
of young adults

The strengthening and the rescue of the 
dignity of people through education, in view of the 
knowledge building by those who teach and those who 
learn, is part of the  proposal that moves the Nucleus 
for Education of Youths and Adults (Neja). With 
actions concentrated on the qualification of teachers, 
the work is performed through continuing education 
courses and partnerships with public and private 
entities and NGOs. 

Created as a research group in 1997, Neja 
has qualified over 1,000 teachers and 20,000 students. 
Presently, the team coordinated by Professor Maria 
Conceição Pillon Christofoli consists of faculty 
and students of the Pedagogy Course, who sum 
up experiences in studies, planning, execution, and 
reflections on the Education of Youths and Adults 
(Educação de Jovens e Adultos) (EJA).

In 1997, the Nucleus signed an agreement with 
the Brazilian Federal Government in order to start 
activities in the Solidary Literacy Programme. Until 
2003, this activity provided the qualification of educators 
in the inland of the states of Bahia, Paraíba, Tocantins, 
and Rio Grande do Norte, in addition to experiences 
and activities in São Tomé and Príncipe, in Africa.

In the area of politics regarding the EJA, the 
Nucleus participates at the Forum on Education of 
Youths and Adults of the Rio Grande do Sul state, 
whose goal is to produce public policies by articulating 
different segments of society.

In addition to the qualification of teachers, 
the other two main axes of activity of the Neja 
include research and scientific publications. Among the 
research projects, the Popular Reading Library on the 
Morro da Cruz, an initiative promoted in the suburbs 
of Porto Alegre city, stands out.

With resources from the Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, do Ministério de Educação 
(National Fund for the Development of Education 
of the Brazilian Ministry of Education), Neja offers 
scholarships and activities connected to the Federal 
Government. The Nucleus plans to produce, in the 
short term, materials for pedagogical support to the 
teachers that work with EJA.
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diálogo aberto entre a 
filosofia e a educação  

Tornar do Rio Grande do Sul um novo polo para 
discutir a relação entre a filosofia e a educação representa 
uma das conquistas do Grupo de Pesquisa Racionalidade 
e Formação, criado em 2004. Para atingir esse objetivo, a 
estrutura foi concebida com um caráter interinstitucional, 
e reúne pesquisadores de seis universidades, tendo como 
coordenadora a professora Nadja Hermann, da PUCRS. 

O propósito do Grupo é desenvolver pesquisas 
relacionadas com diferentes tipos de racionalidade e sua 
interface na formação educativa, incluindo discussões 
sobre epistemologia, ética, estética, formação de 
professores, formação cultural, questões de subjetividade 
e intersubjetividade. Os investigadores também debatem 
sobre o sentido da filosofia da educação a partir de sua 
tradição histórico-conceitual e do diálogo com várias 
correntes do pensamento clássico e contemporâneo, 
para compreender as novas configurações de sentido da 
educação e dos processos pedagógicos.

As linhas de pesquisa são conduzidas por 
diferentes especialistas: Filosofia e educação, com Nadja 
Hermann (PUCRS); Educação e formação docente: leituras 
habermasianas, com José Pedro Boufleuer (Unijuí); Educação e 
mudança conceitual, com Luiz Carlos Bombassaro (UFRGS); 
Filosofia e produtividade educativa, com Avelino Oliveira 
(UFPel); Formação cultural, hermenêutica e educação, com 
Amarildo Trevisan (UFSM); e Fundamentos da educação, com 
Altair Fávero, Cláudio Dalbosco e Eldon Mühl (UPF).

De 2004 a 2010, foram titulados 15 doutores e 72 
mestres pelo Grupo, que mantém uma média anual de 50 
orientandos de mestrado, doutorado e bolsistas de iniciação 
científica.

A atuação é fortalecida pela interlocução com outros 
pesquisadores, do Brasil e do exterior, a exemplo de Antonio 
Gómez Ramos, da Universidad Carlos III, Madrid (Espanha), 
que foi professor visitante na PUCRS em 2007, com o 
apoio do CNPq. Também há o planejamento e promoção de 
eventos como os seminários Nacional e o Internacional sobre 
Filosofia e Educação, ambos com três edições. 

  w3.ufsm.br/gpracioform/index.html

open dialog between 
philosophy and education

Making the Rio Grande do Sul state a new hub 
to discuss the relationship between philosophy and 
education is one of the achievements of the Rationality 
and Qualification Research Group, created in 2004. 
In order to achieve this goal, this research structure was 
designed with an interinstitutional scope and comprises 
members from six universities, under the coordination of 
Professor Nadja Hermann. 

The purpose of the group is to develop research 
projects related to different types of rationality and 
their interface in educational qualification, including 
discussions on epistemology, ethics, aesthetics, education 
of teachers, cultural education, questions on subjectivity, 
and intersubjectivity. The investigators also debate on 
the meaning of education philosophy from its historical-
conceptual tradition and the dialog with several currents 
of classical and contemporary thought, in order to 
understand the new setups of the meaning of education 
and the pedagogical processes.

The lines of research are conducted by different 
specialists: Philosophy and Education, by Dr. Nadja 
Hermann (PUCRS); Education and teacher education: 
Habermasian readings, by Dr. José Pedro Boufleuer 
(Unijuí); Education and conceptual change, by Dr. Luiz 
Carlos Bombassaro (UFRGS); Philosophy and educational 
productivity, by Dr. Avelino Oliveira (UFPel); Cultural 
education, hermeneutics and education, by Dr. Amarildo 
Trevisan (UFSM); and Foundations of education, by 
Dr. Altair Fávero, Dr. Cláudio Dalbosco and Dr. Eldon 
Mühl (UPF). The research activities are strengthened 
by the dialog with other researchers of Brazil and from 
abroad. For example, Dr. Antonio Gómez Ramos, from 
the Universidad Carlos III, Madrid (Spain), was a Visiting 
Professor at PUCRS in 2007, with the financial support 
of CNPq. Other responsibilities of the group are the 
planning and promotion of events such as the National 
and International Seminars on Philosophy and Education, 
both with three editions.

Between 2004 and 2010, 15 doctors and 72 
masters graduated and were mentored by the group 
faculty, which have an annual average of 50 undergraduate 
and graduate (masters and doctoral levels) students 
granted with scholarships from several funding agencies.
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Cultura, Subjetividade e Políticas de Formação
Marcos Villela Pereira marcos.villela@pucrs.br

Culture, Subjectivity, and Formation Policies

Cultura, ambiente e educação
Isabel Cristina de Moura Carvalho isabel.carvalho@pucrs.br

Culture, Environment, and Education

Educomunicação e Produção Cultural Afro-Brasileira (EDUCOM AFRO)
Leunice Martins de Oliveira leunice.oliveira@pucrs.br

African-Brazilian Educommunication and Cultural Production (EDUCOM AFRO)

Educação para a Saúde, Saúde e Educação Inclusiva
Claus Dieter Stobaus stobaus@pucrs.br

Education for Health, Health, and Inclusive Education

Ensino de Ciências na Educação de jovens e adultos
Valderez Marina do R. Lima valderez.lima@pucrs.br

The Teaching of Sciences in the Education of Youth and Adults

Entre Memórias e Histórias da Escola no RS: do Deutscher Hilfsverein ao Colégio 
Farroupilha (1858-2008)

Maria Helena Camara Bastos mhbastos@pucrs.br
Between Memories and Stories of Schools in RS: From Deutscher Hilfsverein to Farroupilha School 
(1858-2008)

Estudos sobre o Erro Construtivo
Maria Helena M. B. Abrahão abrahao@pucrs.br

Studies on Constructive Error

Formação de Professores, Licenciatura e Práticas Pedagógicas
Cleoni Maria Barboza Fernandes cleoni.fernandes@pucrs.br

Teacher Formation, Teaching Degree, and Pedagogical Practices

Gestão e participação na Educação
Marta Luz Sisson de Castro msisson@pucrs.br

Management and Education Participation

Histórias e Memórias da Educação Brasileira e da Cultura Escolar
Maria Helena Câmara Bastos mhbastos@pucrs.br

Stories and Memories of the Brazilian Education and School Culture

Leituras de Paulo Freire
Ana Lúcia Souza de Freitas ana.freitas@pucrs.br

Reading Paulo Freire

Mal-Estar e Bem-Estar na Docência
Juan Jose Mourino Mosquera mosquera@pucrs.br

Ill-Being and Well-Being in Teaching

O Despertar da Inteireza: um (re)descobrir-se
Leda Lisia Franciosi Portal llfp@pucrs.br

The Awakening of Wholeness: a Rediscovery

Processos Motivacionais em Contextos Educativos
Bettina Steren dos Santos bettina@pucrs.br

Motivational Processes in Educational Contexts

Políticas, Teorias e Práticas em Educação de Jovens e Adultos
Maria Conceicao P. Christofoli maria.christofoli@pucrs.br

Policies, Theories, and Practices in the Education of Youths and Adults

Possibilidades e limites de um Laboratório de Aprendizagem na formação discente
Valderez Marina do R Lima valderez.lima@pucrs.br

Possibilities and Limitations of a Learning Laboratory in the Formation of Students

Profissionalização Docente e Identidade
Maria Helena M. B. Abrahao abrahao@pucrs.br

Faculty Capacitating and Identity

Racionalidade e Formação
Nadja Mara Amilibia Hermann nadja.hermann@pucrs.br

Rationality and Formation

Teorias e Práticas na Formação de Educadores
Maria Inês Corte Vitoria mvitoria@pucrs.br

Theories and Practices in the Capacitating of Teachers

UNIVERSITAS/RIES
Marília Costa Morosini marilia.morosini@pucrs.br

UNIVERSITAS/RIES

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Educação de Jovens e Adultos (NEJA)
Maria Conceicao P. Christofoli maria.christofoli@pucrs.br

Education of Youths and Adults (NEJA)
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CENTRo/CENTER CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL/

Centro de Estudos em Educação Superior (CEES)
Marilia Costa Morosini marilia.morosini@pucrs.br

Higher Education Studies Center (CEES)
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