
CERIMONIAL 

XIV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

ENEJA 

 

Mestre de Cerimônia 

Boa noite, sejam todas e todos bem-vindos ao XIV ENCONTRO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS! Em nome dos Fóruns de EJA do 

Brasil, iniciamos, neste momento, esta cerimônia de abertura. 

O Movimento dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos do Brasil, constituído 

desde 1998, por educadores, educandos, representantes do poder público, entidades 

de classe, organizações não governamentais, segmentos empresariais e outras 

instituições e movimentos populares, luta pela consolidação da Educação de Jovens e 

Adultos, enquanto política pública de Estado. Essa luta do movimento se efetiva ao 

debater e aprofundar concepções de educação de jovens e adultos; discutir, analisar e 

intervir na elaboração de políticas públicas e ações voltadas para EJA; articular as 

instituições envolvidas com a educação dos jovens, adultos e idosos; organizar, 

apoiar e participar de encontros locais, regionais e nacionais na temática da EJA; 

socializar as informações entre as iniciativas existentes na modalidade; propor 

apresentação e troca das experiências de EJA ocorridas no Brasil.  

É este movimento que realiza, na Universidade Federal de Goiás, o XIV Encontro 

Nacional da Educação de Jovens e Adultos (ENEJA) com o tema: Concepções de 

educação popular e suas interconexões com a EJA. Na oportunidade, serão 

discutidas as concepções de educação popular e suas interconexões com a 

modalidade EJA, a partir da diversidade desta modalidade em cada Estado, e suas 

defesas em favor do direito à educação dos jovens, adultos e os idosos trabalhadores e 

de práticas educativas cidadãs, que possam cuidar do acesso e continuidade da 

formação integral destes sujeitos de direitos.  

As mobilizações dos Fóruns de EJA denunciam de maneira clara as profundas e 

históricas desigualdades existentes na nossa sociedade brasileira. Estamos no Brasil, 

em pleno século XXI, com uma população que envelhece sem escolarização básica 



garantida. Dos 157 milhões de brasileiros com 15 anos e mais, segundo a Pesquisa 

por Amostra em Domicílio do IBGE (2013), 13 milhões não são alfabetizadas, ou 

seja, 8,5% da população; quase 30% não possuem quatro anos de escolaridade 

concluídos. 49,5% das pessoas que tem 25 anos e mais não possuem ensino 

Fundamental completo, o que representa 54,5 milhões de brasileiros outros 15% tem 

ensino fundamental completo, mas não chegaram ao fim do Ensino Médio. Frente a 

estes dados, temos como desafio no país buscar o equilíbrio entre produção, acúmulo 

de riquezas e concretização do direito constitucional de acesso e conclusão da 

educação básica para todos.  

O público-alvo do XIV ENEJA é formado por delegados dos vários segmentos que 

atuam e defendem a EJA em todo o país. Os Fóruns de EJA estão organizados nos 26 

estados da federação e no Distrito Federal, além de inúmeros fóruns regionais e 

municipais. Este encontro prevê a participação de 400 delegados dos Fóruns de EJA 

dos estados e autoridades ligadas a política de EJA, representantes do Ministério da 

Educação, da Secretaria-Geral da Presidência da República e membros da Comissão 

Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. 

Nesta solenidade de abertura, contamos também com a participação fundamental de 

alunos e professores da EJA dos municípios de Goiânia (VER ESCOLAS) e dos 

municípios (VER ESCOLAS DOS DEMAIS MUNICÍPIOS) a quem agradecemos e 

parabenizamos pelo esforço que empreendem em manter viva esta modalidade de 

ensino.  

Agradecemos as presenças das autoridades representando entidades locais e nacionais 

(VER QUEM SERÁ ANUNCIADO). 

Agradecemos à coordenação local, composta pelos representantes do Fórum Goiano 

de EJA e aos representantes dos fóruns estaduais, pela organização deste XIV 

ENEJA, às escolas que vieram expor seus trabalhos. 

Agradecemos aos apoiadores que viabilizaram a realização deste encontro: 

 

Apoio em nível federal: 



Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade e Inclusão 

(Secadi/MEC) 

Apoio em nível local: 

Conselho Municipal de Educação de Goiânia 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás - Fapeg 

Global Editora. 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano - IFGoiano 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Goiânia-

Oeste 

Instituto Goiano de Educação e Pesquisas - Professor Vanderlan 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Secretaria de Educação da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – 

Seduce 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

Secretaria Municipal de Educação de Indiara 

Secretaria Municipal de Educação de Luziânia 

Secretaria Municipal de Educação de Novo Gama 

Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo 

Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso 

Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Goiás - Adufg 

Sindicato dos Trabalhadores do Município - Sindigoiânia 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás – Sintego 

Superintendência de Políticas de Igualdade Racial 

Universidade Federal de Goiás - UFG 

 

MESTRE DE CERIMÔNIA: ANUNCIAR A ATIVIDADE CULTURAL 

Chamamos para brindar a todos uma belíssima apresentação, o Coral Comunitário do 

IFG 

- Sob a Regência do Professor Vinícius Carneiro 



O Coro Comunitário do IFG foi criado em 2010 como proposta de extensão afim de 

atender a comunidade externa, bem como aos servidores e estudantes dos demais 

cursos do IFG. 

O Coro faz ensaios semanais e as inscrições para participação ocorrem 

semestralmente. 

Agradecemos a belíssima apresentação de todos membros deste Coral Comunitário 

do IFG na pessoa do seu regente Professor Vinícius. 

Convidamos agora a Banda Percussão Visual Ilê. 

Criado em 1990, o grupo é oriundo das oficinas de percussão do Ponto de Cultura 

Flora do Vale (região leste de Goiânia). Interpretando o Canto das Três Raças. 

MESTRE DE CERIMÔNIA: COMPOSIÇÃO DA MESA 

Passamos agora a composição da mesa de abertura deste encontro: 

Professor Paulo Gabriel Nacif – Secretário da Secretaria de Educação Continuada 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, representando neste ato o 

Ministro da Educação Sr. Aluízio Mercadante. 

Professor Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG - representando as instituições de Educação 

Profissional 

Professora Rita de Cássia Lima Alves – neste ato representando os coordenadores dos 

Fóruns de EJA do Brasil 

Professora Maria Emilia de Castro Rodrigues – neste ato representando a comissão 

local organizadora do XIV ENEJA composta pelo Fórum Goiano de EJA 

Professor Ramon Marcelino R. Júnior – do IFG Câmpus Goiânia-Oeste, nesta mesa 

representando o segmento de educadores do movimento dos Fóruns de EJA 

O Educando WANDER DE SOUSA VIDAL da Escola Municipal Vovó Dulce da 

Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo/GO, nesta mesa representando 

todos os educandos da EJA do Brasil 

Professor Elcivan Gonçalves França – neste ato representando a União dos Conselhos 

Municipais de Educação – Uncme  



Professora Neyde Aparecida da Silva neste ato representando a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação de Goiás – Undime 

Professora Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira - Secretária de Educação da 

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - Seduce 

Professora Maria Euzébia Bia de Lima - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação de Goiás – Sintego 

 

Hino Nacional executado pela banda de percussão Visual Irê 

 

MESTRE DE CERIMÔNIA:  

Convidamos as Professoras Márcia P. Melo e Cláudia B. Costa para coordenar a 

APRESENTAÇÃO das delegações presentes no XIV ENEJA: Alagoas, Amazonas, 

Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa 

Catarina, São Paulo, Sergipe e Goiás. 

 

Para o pronunciamento final desta mesa de abertura do XIV ENEJA: Professor Paulo 

Gabriel Nacif – Secretário da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e 

Diversidade do Ministério da Educação. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIA: 

Encerrados os pronunciamentos desta solenidade de abertura, convidamos as 

autoridades para que tomem acento em seus lugares na plenária para darmos início a 

ao Diálogo de Abertura do XIV ENEJA que será coordenado por Márcia P. Melo e 

contará com as reflexões da professora Liana Borges, do Fórum de EJA do Rio 

Grande do Sul. 

 

COORDENADOR: 

- Fala do Tema proposto para o diálogo 



- Apresenta Liana 

- Ao final da fala, agradece e convida para o diálogo nos dias que se seguem do 

ENEJA, que acontecerá na Faculdade de Educação e outros auditórios da Praça 

Universitária. 


