
FÓRUM METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA-GO 

  

AVALIAÇÃO DO XI ENEJA REALIZADO EM BELÉM DO PARÁ. 

 

 

Delegado: 

Professor Ms. Marcos Otoniel Massi da Cunha – Coordenador do Fórum Metropolitano. 

 

1- Organização do Encontro:  

 O XI ENEJA, realizado no período de 17 a 20 de Setembro, em Belém do Para, organizado 

pela Coordenação do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos – PA, com o tema: 

Identidades dos Fóruns de EJA: conquista, desafios e estratégias de luta, no quesito organização, 

podemos destacar os seguintes aspectos:  

- Local do Evento: O Centro Convenções e Feiras da Amazônia – HANGAR, além de ter um 

belíssimo projeto arquitetônico e paisagístico, oferece uma excelente estrutura em seus espaços 

internos, (auditórios, salas de apoio, salas de reuniões, etc.), confortáveis e bem climatizados. 

- Hospedagem e Translado: A Delegação Goiana ficou muito bem hospedada em um excelente e 

confortável Hotel, no centro da capital paraense, próximo ao Centro de Convenções Hangar. O 

translado do hotel para o Hangar e para o aeroporto foi realizado em ônibus de turismo, novos, 

climatizados e confortáveis. 

- Programação do ENEJA: A programação, como era de se esperar, foi extensa, com uma pauta 

apertada em virtude dos inúmeros temas correlacionados ao objetivo do encontro, o que não impediu, 

no entanto, o cumprimento integral da programação planejada. 

2 – Organicidade da Delegação Goiana: 

A dinâmica de organização e escolha dos Delegados para participarem do XI ENEJA, em 

2009, ocorreu durante a realização do VIII Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA, realizado 

em Goiânia de 4 a 6 de Julho de 2009. Os vinte Delegados que representaram o Estado de Goiás, 

foram retirados de forma democrática em proporção a participação dos segmentos que o compõem. 



Entendemos que a participação da Delegação Goiana se deu de forma efetiva e coesa, contribuindo 

de forma participativa e propositiva nas discussões realizadas em âmbito nacional, regional e por 

segmentos.  

3 - Contribuições do Encontro para os segmentos de que participam. 

 Como representante do Conselho Municipal de Educação de Goiânia e UNCME-GO, 

ressaltamos com principal contribuição do Fórum Goiano de EJA a inclusão no relatório-sintese do 

XI ENEJA, ou Carta de Belém, no item Reunião por Segmentos, no qual estávamos incluídos, em 

nosso entendimento, equivocadamente, no Segmento Administração Pública, a preocupação do 

distanciamento entre os Fóruns de EJA e os Conselhos de Educação. 

Levantou-se a perspectiva dos Conselhos de Educação serem reconhecidos como um 

segmento próprio, necessitando, portanto da construção de uma agenda que busque articular os 

Fóruns e os Conselhos locais, visando garantir a representatividade desse importante segmento, 

assegurando a participação e comunicação permanente entre os Fóruns e os Conselhos de Educação 

objetivando o fortalecimento da modalidade EJA, através das ações desses órgãos de controle social, 

que aconselham, normatizam, propõem e fiscalizam a consecução das políticas publicas 

educacionais, em âmbito nacional, estadual e municipal.         

4 - Outros aspectos que julguem importantes... 

Um aspecto relevante que gostaríamos de destacar foi a deliberação de se realizar os 

próximos ENEJAS bianualmente, bem como a nova dinâmica de realização dos Encontros Regionais 

– EREJAs, que no caso da Região Centro Oeste ficou acertado que o próximo encontro será 

realizado na cidade de Campo Grande-MS, com data provável para os dias 11, 12 e 13 de Junho de 

2010, no qual cada Fórum Estadual terá direito, no mínimo, a vinte vagas. 


