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        Ofício nº 001/2021                                                                   Goiânia, 29 de janeiro de 2021. 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Exmo. Profº. Marcelo Ferreira da Costa 

Secretário Municipal de Educação de Goiânia  

Assunto: Matrículas na EJA 

   
 

Senhor Secretário 

  

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar o 

poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e outras 

instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado. Durante todos esses anos este 

Fórum vem se organizando, crescendo e apresentando significativas contribuições para o 

fortalecimento da EJA em todo o Estado e, nesse sentido, entende ser imprescindível a 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia-GO. Imprescindível, não 

apenas para a defesa da EJA nesse espaço, mas, especialmente, como aliança imperativa 

para o fortalecimento da luta pela defesa da educação de qualidade como direito de todos. 

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar uma reunião para tratarmos da 

oferta de matrículas da EJA na rede municipal, assim como, também, da divulgação das 

matrículas através de chamada pública nos canais de comunicação.  

Pelo aqui exposto, reitera-se a parceria com essa instituição, reafirmando-a, para o 

fortalecimento da luta e a realização dos compromissos assumidos.  

            

 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; Vânia 
Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Exmo. Profº. Marcelo Ferreira da Costa  
DD  Secretário Municipal de Educação de Goiânia 
Nesta.       



_  
 

        Ofício nº 002/2021                                                                   Goiânia, 29 de janeiro de 2021. 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

A Exma. Profª. Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira 

Secretária Estadual de Educação de Goiás  

Assunto: Matrículas na EJA 

   
 

Senhora Secretária 

  

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar o 

poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e outras 

instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado. Durante todos esses anos este 

Fórum vem se organizando, crescendo e apresentando significativas contribuições para o 

fortalecimento da EJA em todo o Estado e, nesse sentido, entende ser imprescindível a 

parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Imprescindível, não apenas para 

a defesa da EJA nesse espaço, mas, especialmente, como aliança imperativa para o 

fortalecimento da luta pela defesa da educação de qualidade como direito de todos. 

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar uma reunião para tratarmos da 

oferta de matrículas da EJA na rede estadual, assim como, também, da divulgação das 

matrículas através de chamada pública nos canais de comunicação.  

Pelo aqui exposto, reitera-se a parceria com essa instituição, reafirmando-a, para o 

fortalecimento da luta e a realização dos compromissos assumidos.  

            

 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; Vânia 
Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Exma. Profª. Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira 
DD  Secretária Estadual de Educação de Goiás 
Nesta.       



_  

  

Goiânia, 18 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 004/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Magnífico Sr. Jerônimo Rodrigues da Silva 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhor Reitor 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar 

o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e 

outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará o Instituto Federal de Goiás no Fórum Goiano de 

EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Magnífico Sr. Jerônimo Rodrigues da Silva 

DD  Reitor do Instituto Federal de Goiás 
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 18 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 005/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

A Ilma Sra. Maria Euzébia de Lima 

Pesidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhora Presidenta 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar 

o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e 

outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Goiás no Fórum Goiano de EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Ilma Sra. Maria Euzébia de Lima 

DD  Pesidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás 
Nesta.       



_  

  

Goiânia, 18 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 006/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Magnífico Sr. Wolmir Therezio Amado 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhor Reitor 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar 

o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e 

outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará a Pontifícia Universidade Católica de Goiás no 

Fórum Goiano de EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Magnífico Sr. Wolmir Therezio Amado 

DD  Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 18 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 007/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

A Exma. Profª. Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhora Secretária 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar 

o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e 

outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará a Secretaria Estadual de Educação de Goiás no 

Fórum Goiano de EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

A Exma. Profª. Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira 

DD  Secretária Estadual de Educação de Goiás  
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 18 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 008/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Exmo. Profº. Marcelo Ferreira da Costa 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhor Secretário 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar 

o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e 

outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

no Fórum Goiano de EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Ao Exmo. Profº. Marcelo Ferreira da Costa 

DD  Secretário Municipal de Educação de Goiânia  
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 18 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 009/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Ilmo. Sr. Flávio Roberto de Castro 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhor Presidente 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar 

o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e 

outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará o Conselho Estadual de Educação de Goiás no 

Fórum Goiano de EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Ao Ilmo. Sr. Flávio Roberto de Castro 

DD  Presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás  
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 18 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 010/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

A Ilma. Sra. Acácia Bringel 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhora Presidenta 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar 

o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e 

outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, como 

sugestão, a indicação oficial do nome da professora Maria Jacqueline Dias Alves, como 

representante do Conselho Municipal de Educação de Goiânia no Fórum Goiano de EJA, 

pois a mesma já tem participado de algumas reuniões ordinárias do Fórum e apresenta 

compromisso com a modalidade.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

A Ilma. Sra. Acácia Bringel 

DD  Presidenta do Conselho Municipal de Educação de Goiânia  
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 18 de fevereiro de 2021. 

Ofício nº 011/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Profº. Samy Soubhe Tannous 

Assunto: Ensino híbrido 
 

Senhor Gerente 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde 29 de 

novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando agregar 

o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e 

outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Estamos convivendo em um contexto de tensão social, em função de uma 

pandemia que se arrasta desde o ano passado, e, tem acarretado inúmeros problemas, 

sobretudo para a população mais empobrecida do país. Em nosso estado, temos 

acompanhado toda essa situação de perto, pois o público da Educação de Jovens e 

Adultos vivencia a falta de empregos, recursos básicos para sobrevivência, que se 

somam as dificuldades de seguir com os estudos no formato remoto, o que levou uma 

parcela ao afastamento das escolas.  

Essa realidade foi alvo de inúmeras denúncias ao Fórum Goiano de EJA, no ano 

de 2020, por parte de educandos, educadores e gestores estaduais. Nesse início de 2021 

a situação se renova, ou continua com o agravante da redução das matrículas desse 

público na Rede Estadual de Educação. Assim sendo vem, com especial deferência, 

solicitar uma reunião para tratarmos da questão da chamada pública para o retorno do 

público da EJA à escola. Bem como para refletirmos sobre o ensino híbrido ofertado a 

EJA na rede estadual e, também, do retorno às aulas presenciais.  

Pelo aqui exposto, reitera-se a parceria com essa instituição, reafirmando-a, para o 

fortalecimento da luta e a realização dos compromissos assumidos.  

            

Atenciosamente 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Ao Profº. Samy Soubhe Tannous 

DD  Gerente de Educação de Jovens e Adultos  
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 23 de março de 2021. 

Ofício nº 014/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Magnífico Sr. Valter Gomes Campos 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhor Reitor 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos (EJA), constituído desde 29 

de novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando 

agregar o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, 

empresas e outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará a Universidade Estadual de Goiás no Fórum 

Goiano de EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Magnífico Sr. Valter Gomes Campos 

DD  Reitor da Universidade Estadual de Goiás 
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 23 de março de 2021. 

Ofício nº 015/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Magnífico Sr. Arnaldo Cardoso Freire 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhor Reitor 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos (EJA), constituído desde 29 

de novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando 

agregar o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, 

empresas e outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará a UniAraguaia – Centro Universitário no Fórum 

Goiano de EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Magnífico Sr. Arnaldo Cardoso Freire 

DD  Reitor da UniAraguaia – Centro Universitário 
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 23 de março de 2021. 

Ofício nº 016/2021 

Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos  

Ao Excelentíssimo Sr. Marcelo Baiochi 

Assunto: Representação no Fórum 
 

Senhor Presidente 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos (EJA), constituído desde 29 

de novembro de 2002, é uma organização sem fins lucrativos que vem procurando 

agregar o poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, 

empresas e outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado.  

Nesse sentido, ações que possam propiciar o fortalecimento de nosso movimento 

em defesa da Educação de Jovens e Adultos são desenvolvidas e as mesmas acontecem 

por ser possível contar com os vários parceiros que fazem parte do Fórum Goiano de 

EJA. Na expectativa de que nossa organização seja cada vez mais intensa e significativa 

nesse ano de 2021 estamos buscando reafirmar nossas parcerias e a representação de 

cada parceiro.   

Assim sendo vem, com especial deferência, solicitar à Vossa Senhoria, a 

indicação de um nome que representará o Serviço Social do Comércio (Sesc) no Fórum 

Goiano de EJA.  

Espera-se poder contar sempre com a parceria dessa instituição, reafirmando-a, 

para a realização dos compromissos assumidos. Aguardamos a resposta e desde já 

agradecemos a atenção e disponibilidade de Vossa Senhoria.    

  

Reiteramos nossa elevada consideração. 

Atenciosamente 

 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; 
Vânia Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

Excelentíssimo Sr. Marcelo Baiochi  

DD  Presidente do Serviço Social do Comércio (Sesc) 
Nesta.       

 



_  

  

Goiânia, 27 de maio de 2021. 
Ofício nº 019/2021 
Exmª Promotora de Justiça 
Drª Maria Bernadete Ramos Crispim 
Assunto: Expansão do Programa EJA/TEC 

 
Senhora Promotora 

 
 

O movimento do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos (EJA) é 

uma organização sem fins lucrativos que vem se organizando, crescendo e 

apresentando significativas contribuições para o fortalecimento da EJA em todo o 

Estado. Nesse sentido, estamos acompanhando a implantação da EJA TEC, pela 

Secretaria de Estado de Educação, através de um grupo de pesquisa coordenado 

pelo professor Giovanni do Instituto Federal de Goiás (IFG).  

Ressaltamos a necessidade de dialogarmos com vossa excelência sobre os 

fatos ocorridos desde a nossa última reunião, bem como apresentarmos o que já foi 

realizado na pesquisa e o responsável por ela. Assim sendo vem, com especial 

deferência, solicitar uma reunião para tratarmos da EJA TEC.  

Pelo aqui exposto, contamos com a Vossa atenção e reiteramos nossa 

elevada consideração. 

Atenciosamente 

 
 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; Vânia 
Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

forumejago@gmail.com 
 

Drª Maria Bernadete Ramos Crispim 

Exmª Promotora de Justiça 
Nesta. 
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_ 

 
Ofício nº 028/2021 

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 

 

 
Goiânia, 03 de agosto de 2021. 

Aos: Representantes de Segmentos e Entidades no Fórum Goiano de EJA. 
Assunto: Reunião Ordinária. 

 

Caros Companheiro/as, 

 

 
Esta será nossa primeira Reunião Ordinária do segundo semestre de 2021. 

Precisamos dialogar e encontrar caminhos para seguir fazendo os enfrentamentos 

com os sujeitos da EJA. Nossa união precisa ser fortalecida e, nesse sentido, a 

Coordenação Colegiada convida a todos/as a participarem da reunião ordinária do 

mês de junho de 2021 que acontecerá no dia 10 de agosto (terça-feira), às 14 

horas, pela Plataforma google meet no link: http://meet.google.com/usy- 

xkgm-edz 

Contamos com todos/as nesse encontro para dialogarmos e nos abraçarmos, 

ainda que seja pelo olhar. O Fórum de EJA depende da participação de cada um/a 

denós. 

 
Pauta da reunião: 

 

1. Informes (das Instituições, Movimento Nacional, Café com Paulo Freire, 
outros) 

 

2. Matrículas e volta às aulas presenciais 
 

3. Conferência livre de EJA 
 

4. Discussão das diretrizes de alinhamento à BNCC 
 

5. Encaminhamentos 
 
 
 
 

 
Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; Vânia 

Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

forumejago@gmail.com 

http://meet.google.com/usy-
mailto:forumejago@gmail.com


 

Oficio nº 029/2021.                                                                         
Goiânia, 12 de agosto de 2021. 

 
Ilmo Sr.  
Elcivan Gonçalves França  
Presidente da Câmara de Legislação e Normas do Conselho Estadual de Educação de 
Goiás 
Assunto: Manifestação em relação ao Ofício nº 9918/2021 - Seduc 

 

Senhor Presidente 

Esclarecemos que no dia 24 de junho às 14:30 horas, realizou-se a reunião da 

coordenação do Fórum Goiano de EJA (Lucas, Camila e Claudia), de forma remota, 

com uma equipe da Seduc, onde estava presente o Samy Soubhe Tannous, Gerente de 

Educação de Jovens e Adultos e a Heliamar Morais, servidora da equipe desta Gerência 

e Núbia Rejaine Ferreira Silva , Superintendente de Modalidades e Temáticas Especiais.  

Nesta reunião foi afirmado que os interessados em matricularem no primeiro 

semestre da EJA presencial poderiam procurar as secretárias das unidades escolares e 

efetivarem a sua matrícula, mas que os gestores ainda não sabiam. Os professores da 

rede estadual que, são membros do Fórum, estão atuando nas escolas que ofertam 

EJA, vêm percebendo a negação da matrícula para quem está buscando estudar a 

noite, pois as escolas já solicitaram a abertura do primeiro semestre da EJA e, até a 

data de hoje neste horário, ainda não foram autorizadas. Sendo assim, está sendo 

negado o direito à matrícula para muitos jovens, adultos e idosos, trabalhadores pela 

Secretaria estadual de Educação, que só abriu na plataforma para as matrículas no 

programa EJA-TEC. O Fórum de EJA segue com o questionamento de por que dois 

formatos de matrícula  para uma modalidade? Como está sendo feita a Chamada 

Pública prevista na Lei nº 12.796/2013, para que os jovens, adultos e idosos, saibam da 

oferta de vagas para concluírem sua última etapa da educação básica? 

Diante da situação nos colocamos à disposição para o diálogo e a defesa do 

direito à educação dos trabalhadores estudantes desse estado e reiteramos nossa 

elevada consideração. 

 

 

Atenciosamente 



 

 

 

 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; Vânia Olária 
Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

forumejago@gmail.com 
 

Ilmo Elcivan Gonçalves França  
DD Presidente da Câmara de Legislação e Normas do Conselho Estadual de 
Educação de Goiás 
 
Nesta.       
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 Ofício nº 030/2021           Goiânia, 12 de agosto de 2021.  

  

Exmª Promotora de Justiça  

Drª Cristiane Marques de Souza  

Assunto: Matrículas da EJA   

  

Senhora Promotora  

  

  

O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebeu a denúncia 

desde o dia 21 de junho de 2021, que o sistema de matrículas para Educação de 

Jovens e Adultos limitou a oferta aos trabalhadores estudantes do estado de Goiás 

apenas para o denominado Programa EJA-TEC. O referido Programa, como oferta 

única de possibilidade de acesso a escolarização do público da modalidade em 

debate, reafirma a exclusão histórica que os jovens e adultos desse estado vem 

sofrendo. A imposição de apenas um formato de oferta de escolarização para a 

modalidade de EJA no estado de Goiás poderá intensificar, ainda mais, tal realidade.   

 No dia 23 de junho do presente ano encaminhamos um ofício para o Presidente da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação, Raílton Nascimento 

Souza, descrevendo a denúncia supracitada.   

No dia 24 de junho às 14:30 horas, realizou-se a reunião da coordenação do 

Fórum Goiano de EJA (Lucas Martins de Avelar, Camila Di Paiva Malheiros Rocha e 

Claudia Borges Costa), de forma remota, com uma equipe da Secretaria de Estado de 

Educação de Goiás (Seduc), onde estavam presentes o Sr. Samy Soubhe Tannous, 

Gerente de Educação de Jovens e Adultos, Sra. Elimar Morais, servidora da equipe 

desta Gerência e Sra. Núbia Rejaine Ferreira Silva , Superintendente de Modalidades 

e Temáticas Especiais. Nesta reunião foi afirmado que os interessados em 

matricularem no primeiro semestre da EJA presencial poderiam procurar as 



secretárias das unidades escolares e efetivarem a sua matrícula, mas que os gestores 

ainda não sabiam.   

Os professores da rede estadual que são membros do Fórum e que estão 

atuando nas escolas que ofertam EJA, vêm percebendo a negação da matrícula para 

quem está buscando estudar a noite, pois as escolas já solicitaram a abertura do 

primeiro semestre da EJA e, até a data de hoje neste horário, ainda não foram 

autorizadas. Sendo assim, está sendo negado o direito à matrícula para muitos jovens, 

adultos e idosos, trabalhadores pela Secretaria estadual de Educação, que só abriu 

na plataforma para as matrículas no programa EJA-TEC. O Fórum de EJA segue com 

o questionamento de por que dois formatos de matrícula para uma modalidade? Como 

está sendo feita a Chamada Pública prevista na Lei nº 12.796/2013, para que os 

jovens, adultos e idosos, saibam da oferta de vagas para concluírem sua última etapa 

da educação básica?  

Consideramos necessário informar que as escolas têm listas de alunos 

aguardando a abertura das turmas. O que prova que existe demanda desse público 

que busca o seu direito à educação.  

Ressaltamos a necessidade de dialogarmos com Vossa Excelência sobre os 

fatos ocorridos. Assim sendo solicitamos, com especial deferência, uma reunião para 

tratarmos da oferta de matrículas na EJA.   

Pelo aqui exposto, afirmamos a necessidade desta pauta com urgência e 

reiteramos nossa elevada consideração.  

  

Atenciosamente  

  

  

 
Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; Vânia 

Olária Pereira.  
Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

forumejago@gmail.com  
  

Drª Cristiane Marques de Souza  Exmª Promotora de Justiça Nesta.  

  


