
 

Boletim nº4, 09/08/2011 

XII ENEJA 

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

O Fórum EJA Bahia vem compartilhando o processo de construção do XII ENEJA 

com o coletivo nacional por meio de Boletins que vem sendo disponibilizados nas 

listas virtuais a que temos acesso e no Portal dos Fóruns – Sítio Bahia, ritual que 

cumprimos, mais uma vez, com a apresentação do Boletim nº4. 

Entendemos inteiramente a preocupação de todos com relação à confirmação 

imediata e exata da realização do ENEJA na data indicada nos boletins anteriores, 

isto é, entre os dias 20 a 23 de setembro do corrente ano. Queremos dizer que 

estamos trabalhando diuturnamente, através do esforço conjunto dos membros 

do Fórum EJA BAHIA juntamente com o proponente IF – BAIANO, para que o 

encontro ocorra na data definida. Para nós, a data é esta, é com base nessa data 

que estamos trabalhando a fundo na concretização do encontro.  

Para tanto, compartilhamos com todos os Fóruns de EJA do Brasil providências 

que vem sendo tomadas para a solução das questões relacionadas a um Encontro 

de trabalho dessa natureza:   

1. Hospedagem, alimentação, espaços para a realização das atividades e 

equipamentos – É preciso deixar bem claro para o Coletivo Nacional: o que 

depende do esforço coletivo do FÓRUM EJA BAHIA e do INSTITUTO FEDERAL 

BAIANO está sendo feito. Já tomamos todas as medidas burocráticas e 

documentais necessárias e exigidas pelo MEC, como já colocamos nos boletins 

anteriores e é do conhecimento de todos os membros do coletivo nacional. As 

etapas do processo licitatório vêm sendo cumpridas conforme o previsto 



culminando com a realização do pregão eletrônico no dia 30 de agosto, quando 

devem ser tomadas as providencias relativas ao empenho do valor destinado aos 

custos com os itens acordados com a SECADI/MEC, quais sejam, a hospedagem e 

a alimentação para os 600 (seiscentos participantes), os espaços para a realização 

das atividades (salas, auditório, espaço para a realização de atividade cultural, 

dentre outras) e equipamentos. Exige-se a realização de todas as atividades, 

incluindo a hospedagem e a alimentação dos 600 participantes, em um mesmo 

hotel. Para nós do Coletivo EJA-BAHIA a data do XII ENEJA é a inicialmente 

indicada – 20 a 23 de setembro de 2011 - o que requer do MEC a 

descentralização dos recursos, o mais rápido possível. Até o recebimento pela 

SECADI de toda a documentação enviada pelo Instituto Federal Baiano tivemos 

retorno constante da técnica Eliane, que nos informou que o passo seguinte seria 

o encaminhamento do processo para o setor de convênios. Soubemos que a 

referida técnica não está mais atuando no setor e que foi substituída por outra. 

Entramos em contato com a nova técnica, sra. Rosilene, sendo-nos informado que 

o processo se encontra no setor de convênios. Estamos buscando junto a 

Professora Carmen Gatto o posicionamento acerca da conclusão do processo com 

a descentralização dos recursos. Junto com o Instituto Federal Baiano, 

perseguimos nesse intuito, haja vista a informação da técnica designada pela 

SECADI para o acompanhamento do processo de que todas as providências sob a 

nossa responsabilidade foram tomadas em tempo. O coletivo do Fórum EJA Bahia 

em reunião de trabalho no dia 8 de agosto propôs a ida de uma de suas 

representantes a Brasília para tratar da questão junto a SECADI, caso seja 

necessário.   

3. Quanto ao “tamanho do XII ENEJA”, respondemos que a descentralização dos 

recursos pelo MEC para o IF – BAIANO garante a realização do Encontro com os 

600 participantes, sendo no total 20 delegados por Estado e DF, orientando-se 

quanto à escolha pela experiência dos ENEJAS anteriores, ou seja, os delegados 

eleitos pelos fóruns devem ter participação efetiva nos seus segmentos e na luta 



pela EJA em nosso país e nos estados. Só assim teremos uma representação 

efetiva da nossa organização no encontro; 

 

5. No último Boletim, nos posicionamos a favor da proposta do Fórum MG de 

realizarmos uma reunião com os representantes dos Fóruns em Salvador, como 

uma estratégia importante no processo de construção do XII ENEJA. Já que não 

houve qualquer manifestação com relação a datas, propomos que essa reunião 

aconteça nos dias 22 e 23 de agosto. Viabilizamos junto a Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia a hospedagem e a alimentação dos 26 representantes de 

Fóruns de EJA do Brasil, bem como o espaço para a reunião de trabalho no 

Instituto Anísio Teixeira, espaço de Formação de Professores. As despesas com o 

deslocamento ficam por conta de cada Fórum de EJA.  Esperamos manifestação 

imediata do Coletivo Nacional. O Endereço do Instituto Anísio Teixeira é o 

seguinte: IAT- centro de Formação de professores em Educação. Estradas das 

muriçocas, S/N Paralela-Salvador-Bahia. CEP 41250420 

   

6. O translado de todos os delegados do Aeroporto/ Hotel e Hotel / Aeroporto 

está garantido, no aguardo da organização dos horários considerando chegada a 

Salvador a ida ao estado de origem. O translado de palestrantes também.  

 

7. A Programação cultural está sendo concluída com a disponibilização das 

condições necessárias para a realização de atividades que possibilitem aos 

participantes do XII ENEJA uma aproximação o mais significativa possível à 

musica, ao teatro, à dança, às manifestações culturais de homens e de mulheres  

da Terra de Todos os Santos – a Bahia.  

 

8. Todo o material – pastas, crachás, camisas, certificados, canetas, blocos para 

anotações está garantido para todos os participantes. A logomarca, depois das 

idas e vindas foi definida pelo Coletivo.  

Logomarca escolhida: 

 



 

9. Além da alimentação prevista no valor a ser disponibilizado pelo MEC 

viabilizamos o Coquetel a ser oferecido na abertura do Encontro.  

 

10. Estamos construindo com os parceiros a participação de educandos e 

educadores de EJA na Conferencia de Abertura e em uma das noites de trabalho, 

quando teremos a Mesa A EJA sob o olhar dos educandos de EJA. Também 

estamos trabalhando para que os jovens, os adultos e os idosos da EJA possam 

ocupar o espaço que por ora denominamos de Tenda de Saberes e Experiências, 

o qual acontecerá em uma área no hotel onde acontecerá o XII ENEJA.  

 

11. A viabilização das passagens dos educandos das cinco regiões junto a SETEC 

após os contatos iniciais mantidos pelo Fórum EJA Bahia está sendo encaminhado 

por Leila – representante junto com Edmilson dos Fóruns de EJA na CNAEJA. 

 

12. A inscrição dos Delegados requer a parceria do Portal o que vem sendo 

viabilizado por Meire e pelas estagiárias que continuam o trabalho no Sítio da 

Bahia mesmo com a conclusão do Projeto do Portal do Fórum EJA Bahia. 

 

13. A divulgação do XII ENEJA vem sendo realizada por seus membros em suas 

instituições e logo faremos a divulgação nos meios de comunicação de modo que 

possamos mobilizar a sociedade para a razão da luta dos Fóruns de EJA.  

 

14. A filmagem, os registros do XII ENEJA contam com o esforço da equipe do 

Portal dos Fóruns de EJA e estamos buscando parceiros para ampliar essa tarefa. 

 

15. Os custos com as passagens aéreas para os especialistas convidados para o 

XII ENEJA serão assumidos por parceiros do Fórum EJA Bahia.  

 



16. A definição da Programação vem sendo realizada a partir das contribuições 

dos Fóruns de EJA do Brasil à proposta inicial. O encontro a ser realizado em 

Salvador nos próximos dias deverá se constituir como o espaço de excelência para 

a conclusão da proposta com a assunção das tarefas dela decorrentes por todos 

os representantes com os participantes dos Fóruns de EJA de cada Estado e do 

Distrito Federal.  

 

17. O Fórum EJA Bahia e os Fóruns Regionais realizam no dias 1 e 2 de setembro 

o Encontro Estadual, o que tem nos obrigado a cuidar das demandas do referido 

junto aquelas provenientes do ENEJA.  

 

A realização do ENEJA é uma tarefa coletiva, que depende de todos os membros 

do coletivo nacional. Por isso, encaminhamos os 03 boletins anteriores para que 

todos se manifestassem sobre o que neles está contido. Portanto, os últimos e-

mails de alguns membros do coletivo nacional são legítimos, quando expõem a 

preocupação de solicitar uma posição definitiva sobre a data do encontro. As 

cobranças e pressões são inteiramente legítimas e necessárias, e, mais ainda, 

quando acompanhadas de propostas e atos concretos, sem os quais, no lugar de 

fazermos avançar as coisas, as estacionamos, quando o momento exige 

exatamente o contrário, o esforço coletivo e unitário de todos para a realização do 

encontro. 

 

O Fórum EJA Bahia e os Fóruns Regionais Fóruns Regionais de Teixeira de Freitas, 

de Alagoinhas, do Recôncavo Baiano e do Território do Sisal assumem a 

articulação local do XII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos – XII 

ENEJA e, nesse intuito, não têm poupado esforços para a sua realização. À luta 

companheiros e companheiras por nossas demandas! Essa deve ser a consigna 

que nos une e nos fortalece.   

Pelo FÓRUM EJA BAHIA 
Fátima Urpia 
Sandra Siqueira 
Coordenadoras 


