
 
 
RELATORIA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS DO ESPÍRITO SANTO 
 

Conforme deliberação do 52º Fórum de Educação de Jovens e Adultos do 
Espírito Santo, aconteceu no dia 12 de agosto de 2011 a Reunião 
Extraordinária do FórumEJA/ES para tratar da escolha da delegação do ES 
para o XII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA) e da 
agenda de ações do Fórum para os próximos dias. A reunião ocorreu no 
Centro de Formação Pedro Valadão Perez, em Bairro de Fátima, município de 
Serra e  contou com a participação de aproximadamente 40 pessoas dos 
municípios de Vitória, São Mateus, Serra, Presidente Kenedy, Cariacica, Vila 
Velha, Guarapari, Santa Maria de Jetibá, Colatina, Aracruz e Pinheiros. 

Para encaminhamentos da agenda do Fórum foram feitas as seguintes 
proposições: 

 Para encaminhar a proposta de formação com Conselhos Municipais de 
Educação, agendar com a presidente da União dos Conselhos Municipais 
de Educação (UNCME) para os devidos encaminhamentos para efetivar a 
formação. A agenda para esta ação ficou proposta para o mês de outubro e 
deverá contar com a participação de uma comissão organizadora. 

 Proposta de uma agenda para conversar com o Secretário de Estado da 
Educação sobre a concepção de Educação de Jovens e Adultos que vem 
sendo defendida nos níveis local e nacional e que desejamos ver efetivada 
nas políticas propostas pela atual gestão.  A comissão para realizar essa 
ação foi composta pelos seguintes membros: Elizangela (Coordenadora do 
FórumEJA/ES), Gláucia (SESI), Carlos Fabian e Maria Geovana (Membros 
do FórumEJA/ES), Edna (UFES), Dalva (Movimento Social - MST), Fabiola, 
Roseline  e Nilza (Educadoras) e Maria José (Ifes/Proeja). Essa comissão 
deverá se reunir para elaborar um documento escrito que será entregue ao 
secretario no momento da reunião. 

 Foi apontada também a necessidade de trazer para a discussão os 
programas de governo (PROEJA, PROJOVEM, etc) e também a discussão 
da Educação Profissional, como uma proposta de educação integral. Além 
disso, destacou-se também a necessidade do Fórum integrar-se a outros 
movimentos que atuam na defesa do direito à educação. A plenária apontou 
que a discussão da Educação Profissional deve ser pautada na reunião 
com o Secretario de Estado de Educação e que outras discussões podem 
ser pautadas na formação com os Conselhos Municipais de Educação e 
que também deve-se buscar apoio da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME).  



 Como ação de integração com outros movimentos, o Fórum irá solicitar 
assento no Comitê Estadual de Educação do Campo, indicando as 
companheiras Maria Geovana Melim Ferreira como membro titular e Flavya 
Herzog Adamkosky Botti como membro suplente. 

 A superintendência de Carapina frisou que após as denúncias feitas no 52º 
Fórum tem feito uma agenda para monitorar questões referentes a 
classificação e matrículas de alunos da EJA. 

 Apontou-se uma preocupação com o registros das reuniões dos encontros 
dos Fóruns, ficamos acordados que será retomada a prática de relatoria dos 
encontros e postado no portal do Fórum de EJA do ES. Os companheiros 
de São Mateus Roseline, Sebastião Paulo e Roberta se colocaram à 
disposição para elaboração da relatoria dos encontros. 

 A pauta do XII ENEJA começou  com a leitura do 4ª Boletim Informativo que 
traz informações gerais sobre o andamento da organização do Encontro e 
aponta a necessidade de enviar representação para a reunião presencial, 
em Salvador, nos dias 22 e 23/08/11, para definições da programação e 
outros aspectos referentes ao XII ENEJA. Diante disso foi sugerido fazer o 
rateio do valor da passagem que está em torno de R$385,00, para financiar 
a ida da coordenadora do Fórum para a reunião, considerando que o Fórum 
da Bahia está disponibilizando hospedagem e alimentação. Foi arrecadado 
o valor de R$ 245,00. O professor Carlos Fabian ficou responsável pela 
compra da passagem e o restante do valor deverá ser ratiado no Fórum. 

 Foi feita a leitura da programação proposta pelo Fórum Baiano e das 
sugestão do Fórum Paulista. Como sugestão, o Fórum do ES aponta a 
necessidade de substituir os nomes de Sergio Hadadd e Maria Clara de 
Pierro, por estarem afastados do movimentos dos Fóruns do Brasil. Ainda 
aponta a necessidade de um momento de análise de conjuntura, e sugere 
que a mesa poderia ser composta por representante do governo e um 
representante do Movimento dos Fóruns do Brasil. Sugeriu-se ainda a 
substituição do nome de Liana Borges, na plenária final, pelo da 
companheira Sandra Cardoso do Rio de Janeiro. 

Seguimos com a eleição  da delegação capixaba. Os critérios para participação 
no XII ENEJA foram assim definidos:  

⇒ Participação no Fórum de EJA/ES (no mínimo 3 nos últimos 12 meses); 

⇒ Acúmulo das discussões sobre EJA; 

⇒ Pluralidade na representação da delegação; 

⇒ Estar presente no momento da escolha dos delegados;  

 As 20 vagas foram distribuídas da seguinte forma: Coordenação (1), 
Movimentos Sociais (2), Administração Pública (5), Educador (6), Educando 
(2), Instituição de Ensino Superior (1), Estudantes Universitários (2), 
Programas e Projetos (1). Como o seguimento educando só contava com 
um representante em plenária, a 1 vaga foi deslocada para o segmento 



Programas e Projetos, o mesmo ocorreu com o segmento Movimentos 
Sociais, cuja vaga foi deslocada para o segmento Administração Pública.  

 Foram eleitos os seguintes delegados: 

o Coordenação do Fórum 

Elizangela Ribeiro Fraga 

o Movimentos Sociais 

Dalva Mendes França – MST 

o Administração Pública 

Flavya Herzog Adamkosky Botti – Colatina 
Simone Rezende Viegas – Serra 
Maria Lúcia Dominguez da Silva -  Guarapari 
Henrique José Alves Rodrigues – Vitória 
Sebastião Paulo Treggi – São Mateus 
Maria Geovana Melim Ferreira – Estado 
 
Suplentes:  
1º Marcia Machado Nascimento 
2º Maria Marlene S. Santos  
3º  Glaydes Myrna Loyola de Oliveira 
4º Patricia Correa Marques 
5º Yedo Coelho dos Santos 
6º Andrea de Souza Batista 
 
o Educador 
 
Rogério Almeida Martins  
Eliesér Toretta Zen 
Carlos Fabian de Carvalho 
Roseline Santos Nascimento 
Ana Maria Côgo 
Thadeu Fraga de Oliveira 
 
Suplente: 
Wadnei Martins dos Santos 
 
o Educando 
 
Genilda Fernandes Borges Fernandes 
 
o Instituição de Ensino Superior 

Maria José de Resende Ferreira 

o Estudantes Universitários 



Tatiana de Santana Vieira 
Zilda Teles da Silva 

o Programas e Projetos 

Fabiula Peçanha da Silva 
Edna Graça Scopel 
 
Suplentes: 
Maria Aparecida Andrade - INSS 
Glaucimeyre Cristina Ferreira Zatta  – SESI 

⇒ Foi solicitado a todos e todas o preenchimento  devolução da ficha de 
inscrição. 

 
Ficou acordado que o esboço de programação será encaminhado por e-mail 
para os participantes desta reunião a fim de que enviem sugestões para que 
Elizangela leve para a reunião, em Salvador. A delegação ficou ciente que será 
convocada para reunião preparatória assim que tivermos a data definitiva do 
XII ENEJA. Isso posto a coordenação deu por encerrada a reunião. 
 
 
Andrea de Souza Batista 
Responsável por esta relatoria 
 
 
Serra, 12 de agosto de 2011. 
 
 


