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Unidade Organizacional: 
 
Este Programa tem foco na promoção permanente de oficinas de produção de
artesanais em estilo cartonero, incentivando a autonomia dos
livros são desenvolvidos do texto à encadernação. O
etapas: provocação literária (produção dos textos),
de fácil manejo) e confecção das capas
reforça a autoestima dos 
editorial. Além disso, estimula a leitura tanto no contexto dos estudantes regulares e 
das pessoas privadas de liberdade. Vinculada à realização de oficinas, será 
organizado um grupo de estudos, com aprofundamento em questões concernentes, 
a princípio, ao Movimento Cartonero, educação no cárcere e folkcomunicação.
dado o viés folkcomunicacional do Program
de Estudos & Pesquisas em 
coordenado pela professora Filomena Maria Avelina
rede constituída junto ao sistema regional de
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Este Programa tem foco na promoção permanente de oficinas de produção de
artesanais em estilo cartonero, incentivando a autonomia dos participantes. Os 
livros são desenvolvidos do texto à encadernação. O processo é dividido em três 
etapas: provocação literária (produção dos textos), diagramação (em software livre e 

ejo) e confecção das capas (feitas de papelão). A materialização do livro 
 participantes e trabalha a desmistificação do mercado 

estimula a leitura tanto no contexto dos estudantes regulares e 
adas de liberdade. Vinculada à realização de oficinas, será 

grupo de estudos, com aprofundamento em questões concernentes, 
princípio, ao Movimento Cartonero, educação no cárcere e folkcomunicação.

dado o viés folkcomunicacional do Programa, a equipe também integrará o
de Estudos & Pesquisas em Educomunicação da Universidade (GEPEducomufsj), 
coordenado pela professora Filomena Maria Avelina Bomfim, que já tem uma vasta 
rede constituída junto ao sistema regional de educação.  

Este Programa tem foco na promoção permanente de oficinas de produção de livros 
participantes. Os 

processo é dividido em três 
diagramação (em software livre e 

(feitas de papelão). A materialização do livro 
participantes e trabalha a desmistificação do mercado 

estimula a leitura tanto no contexto dos estudantes regulares e 
adas de liberdade. Vinculada à realização de oficinas, será 

grupo de estudos, com aprofundamento em questões concernentes, 
princípio, ao Movimento Cartonero, educação no cárcere e folkcomunicação. E 

a, a equipe também integrará o Grupo 
(GEPEducomufsj), 

Bomfim, que já tem uma vasta 


