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Reunião Estado de Minas Gerais (11/12/08) 
 
Participantes:  

• Ana Raquel – Estudante Pedagogia UFRN. 
• Antônio Rodrigues dos Santos - Consultor MEC/UNESCO 
• Enio Cáceres - Consultor MEC/UNESCO 
• Galdina  de Souza– UNCME-MG – (galarrais@uol.com.br) 
• Isaias Macedo – UNDIME – (educacaosecretario@yahoo.com.br) 
• Laila de Mauro Santos - Consultora MEC/UNESCO -  
• Maria Conceição Fonseca – NEJA/UFMG – (mcfrfan@uai.com.br) 
• Maria de Lourdes Caixeta – Secretaria Estadual de Educação – (mlcaixeta@uol.com.br) 
• Ramuth Marinho – Fórum de EJA/MG - (ramuthm@gmail.com) 
• Roosvany Rocha  – Consultora MEC/UNESCO – (beltrameroosvany@yahoo.com.br) 

 
Coordenadora: Galdina de Souza 
Relator: Ramuth Marinho 
 
Perfil do grupo: O grupo demonstrou articulação e envolvimento acerca das temáticas abordadas. 
Apesar de algumas discordâncias, principalmente do grupo em relação à representante da secretaria 
do estado, observamos significativa coesão dos sujeitos envolvidos na discussão, ressaltando o 
caráter de coletividade. Esta mesma coletividade impossibilitou a identificação das propostas 
individuais por parte das instituições, ou seja, as atribuições e responsabilidades institucionais não 
pareceram bem definidas, com exceção da Secretaria Estadual de Educação, o grupo apresentou-se 
coletivamente norteado pelas mesmas inquietações. 
 
Procedimentos para a elaboração dos diagnósticos: dificuldades 
 
      A reunião inicia-se em torno da discussão acerca da necessidade de construção e reconfiguração 
do diagnóstico estadual. Existindo, porém, controvérsias sobre a coleta dos dados para o referido 
diagnóstico, denotando-se a necessidade da realização de pesquisas sérias voltadas para a coleta dos 
dados. O grupo articulou um breve diálogo que resultou na afirmação de que no Plano decenal 
especifica-se uma rediscussão com representantes de todos os segmentos, no entanto o que está 
determinado no plano não contempla a atualização dos dados e que mesmo diante da diversidade de 
instituições existentes, deveria haver maior compartilhamento de dados. Com o intuito de enfatizar 
as dificuldades enfrentadas, a Sra. Roosvany Rocha proferiu a seguinte fala: 

 
 

“Há uma grande dificuldade em condensar dados através de outras fontes sem que essa 
informação venha do município... não adianta mascarar as coisas, fico sem entender porque a 
educação está sendo cuidada por alguém que não é da Educação, precisamos fortalecer a 
estrutura, estamos com profissionais sem capacitação para desenvolver o projeto, toda hora 
os municípios são cobrados... há um jogo de “empurra”, precisamos assumir  a existência do 
problemas como a desarticulação e falta de preparo dos agentes, temos um desafio em  



Minas Gerais... o pessoal (gestores públicos,  professores...) não tem noção de como é 
a estrutura de EJA, a estrutura curricular não é de EJA...” 

 
 

      O grupo chegou também à conclusão de que há realmente uma pulverização de ações sem que 
exista articulação entre as partes, sendo necessário ter clareza da necessidade de se criar uma 
agenda própria e comum de maneira que se estabeleçam prazos e metas, ampliando e favorecendo a 
criação dos comitês estaduais. Outras dificuldades citadas pelo grupo estão em torno de uma 
realidade na qual os municípios não oferecem um suporte eficaz, visto que a maioria dos 
responsáveis governamentais nem se quer lêem a LDB, em Uberlândia, por exemplo, estado e 
município não se articulam. O Sr. Isaias destaca a falta de conexão entre os entes federativos, como 
também, entre os municípios onde  impera a falta de organização e esclarecimento entre os gestores 
públicos. Outras falas também foram acatadas pelo grupo: 
 
 

 “...precisamos oportunizar a todas as instituições de aprofundar seus diálogos e 
esclarecimento para todos os sujeitos ....as pessoas nem sabem como tudo funciona. 
todas as informações precisam ser bem direcionadas, de maneira que estas 
informações realmente cheguem a todos, inclusive aos professores” (Ramuth). 
 

 
“... seria interessante a criação de comissões municipais, há uma fragmentação de 
ações, de maneira que as informações não chegam lá... é importante a criação de 
comissões municipais, visando uma maior integração” (Ênio) 

 
       O grupo solicitou à rede estadual que reforce junto aos municípios a divulgação do 
levantamento de dados do PEEJA. Chegou-se também à conclusão que precisa-se articular a 
inserção do debate da EJA na construção das Conferências Municipais /Estaduais e Nacional da 
Educação. 
 
1. Diagnóstico: Ações 
 

• Enviar carta/comunicação para todos os municípios mineiros, apresentado a 
necessidade de construção do Planejamento Estratégico de Educação de Jovens e 
Adultos. 

•  Levantamento dos dados disponíveis – (Secretaria de Estado, Fóruns, Instituições de 
Ensino Superior). Mesa Permanente 

• Identificação dos dados não contemplados pelos levantamentos disponíveis, tomando 
por base o “roteiro para a elaboração do plano Estratégico de Implantação e 
Fortalecimento da EJA Municipal”. Mesa Permanente. 

• Solicitar a pesquisa de dados faltosos à SEE-MG, ao MEC, aos municípios, etc... 
• Identificação das indagações dos diversos atores para a construção de análise dos 

dados reunidos que venham iluminar a proposição de ações conjuntas ou articuladas. 
• Levantamento das ações já desenvolvidas pelas diversas instâncias governamentais. 
• Solicitação à SECAD que de acordo com as decisões construídas pela Mesa de 

trabalho de Minas Gerais e aprovadas em plenária, convoque oficialmente as 
instituições participantes (e outras) a enviar representantes para de instalação da 
Mesa Permanente de Trabalho sobre a EJA Estadual . 

• Construção de uma rede de informações. 
• Próxima reunião da Mesa Permanente: 13/02/09. Local: Núcleo de EJA da 

Faculdade de Educação/UFMG. (Belo Horizonte). 9h. Pauta: Construção do 
cronograma de ações. 



2. Propostas de Ações de cada uma das Instituições participantes: 
 
O grupo de trabalho de Minas Gerais comprometeu-se a apresentar as propostas de ações de cada 
instituição/segmento em sua próxima reunião, na data supracitada.  
 

3. Acordo para a criação de uma mesa permanente: 
Agendamento de reunião, em janeiro, com a Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais. 
 
Resoluções: propostas de ações 
 
Desenvolvimento: 

• Acordou-se sobre a construção do diagnóstico estadual da EJA . 
• Estabeleceu-se a urgência para os municípios prioritários (177 municípios) 
• Propõem-se a organização dos comitês regionais de políticas públicas para EJA e comissões 

municipais, organizadas pelos fóruns regionais de EJA, com a participação das instituições 
subscritas e ampliando os agentes participantes. 

• A Universidade deverá ser “convocada” à participação do Debate 
• Mesa permanente de Minas Gerais pró-Agenda de Desenvolvimento Integrado: UCME/MG; 

SEE-MG; UNDIME; FORUM DE EJA DE MINAS GERAIS; NEJA/UFMG; 
� Atribuições: Construção do Diagnóstico de EJA Estadual 
� Organização do Comitê Estadual de Informações sobra Alfabetização e EJA 
� Convidar outros atores institucionais, em especial IDENE, CEE/MG; SIMPRO; 

Comissão de Educação da Assembléia de Minas Gerais, Sind-ute/MG 
• Instar o Estado de Minas Gerais a participar ou não dessa  Mesa Permanente acolhendo 
todas as suas construções/resoluções. 
• Construção de uma rede de informações. 
• Envio para a SECAD do cronograma de atividades definidas em reunião da comissão 

estadual até primeira quinzena de março de 2009. 
 
 
 
Acordo para a criação de uma Mesa Permanente 
 

• Criação de uma Mesa Permanente que realize encaminhamentos, preparando diagnósticos, 
tabulação de dados e análise dos dados de maneira articulada entre as instituições e 
municípios, tendo em vista que cada município possui suas peculiaridades e problemas 
diversos que dificultam o exercício do diagnóstico e dos levantamentos. 

• A Mesa deverá encontrar meios para aumentar a permanência dos alunos na escola, visando 
criar projetos para os municípios, principalmente os 177 municípios que tem urgência.  

• Busca de uma identidade para o grupo: “qual a ação desta mesa?” – caráter coletivo. 
• “Não adianta montar comitê e comissão sem que antes não exista um direcionamento para se 

pensar os 177 municípios” (Antônio) 
• “Os 177 municípios deverão estar sempre presentes na estruturação dos trabalhos da mesa”. 

(Laila) 
•  Construção de uma agenda/definir encontros periódicos 
• Convidar o Conselho Estadual de educação - o estado vai se comprometer com as decisões 

desta mesa? 
• Definir quem vai fazer o levantamento dos dados 
• Cada instituição deverá conhecer o plano gestor das demais instituições  
• “... mesmo que seja utópico precisamos criar um movimento único de forma não 

fragmentada” (Ramuth) 


