
 
Boletim nº11, 17/09/2011 

XII ENEJA 

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

I. Saudações aos companheiros e companheiras 

O Fórum EJA Bahia vem por meio deste boletim de nº 11 saudar a todos os 

participantes do XII ENEJA, que se dirigem de seus Estados a Salvador-BA e desejar 

sinceramente que esse Encontro seja um momento na nossa história de debates, 

organização e luta em torno da EJA. Que venham todos os companheiros e 

companheiras inscritos para este encontro, que representa a síntese de uma 

construção coletiva e a abertura para possibilidades atuais e futuras. Ao mesmo 

tempo, desejamos socializar as últimas informações e acontecimentos: 

I.Informações gerais    

a) A coordenação do Fórum EJA Bahia reuniu-se ontem com a equipe do Gran 

Hotel Stella Maris para os últimos acertos; 

b) O processo de inscrição on-line pelo portal foi devidamente finalizado pela 

equipe responsável; 

c) Reafirmamos, uma vez mais, que garantiremos o translado dos delegados e 

palestrantes do aeroporto e rodoviária ao Hotel Stella Maris; 

d) Para os que desejarem permanecer em Salvador, depois da finalização do 

ENEJA, com recursos próprios, discutimos em reunião com a direção do Hotel a 

possibilidade de cobrar a mesma diária que está sendo cobrada durante o ENEJA. O 

Hotel dispõe de outras opções mais próximas do centro histórico de Salvador, 

inclusive se dispôs a garantir o translado para esses hotéis, se assim for o caso. Para 

os que permanecerem, com recursos próprios, em Salvador depois de finalizado o 

Encontro, disponibilizaremos uma programação cultural local com eventos gratuitos e 

pagos, cuja relação estará disponível durante o Encontro. Não há possibilidade de 
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hospedagem no Gran Hotel Stella Maris a partir do dia 24 ao meio dia, pois não 

haverá apartamentos disponíveis em função de um grande evento a ser realizado no 

Hotel no dia 26; 

e) Será oferecido o jantar a partir das 17 horas do dia 20 de setembro no Hotel 

Stella Maris. Alertamos às delegações se organizem para não atrasarmos a 

programação. A programação será iniciada às 18 horas, impreterivelmente, para que 

possamos realizar todas as atividades previstas. Nesse dia ao final da Conferencia 

será oferecido um coquetel; 

II. Mesa dos educandos: “Configuração do campo da EJA sob os olhares 

dos educandos” 

A única orientação para esta mesa é que os educandos, representando as 

regiões, terão um espaço democrático e livre para discutirem e apresentarem 

demandas e tarefas, falando sobre a realidade da educação de jovens e adultos nos 

seus espaços de inserção. Não temos outra coisa senão desejar aos educandos 

presentes no XII ENEJA que tomem para si este espaço. 

 

III. Grupos de Trabalho  

Solicitamos aos representantes dos Fóruns, que coordenarão os GTs, caso 

tenham alguma proposta de material para subsidiar a discussão, que seja 

apresentada na reunião de segunda-feira, para que tenhamos tempo de reproduzi-lo. 

 

IV. Reunião com a SECADI 

O Fórum EJA Bahia concorda com a sugestão de pauta apresentada pelo 

Coletivo Nacional, abaixo relacionada: 

 

 PROPOSTA DE PAUTA DE REUNIÃO COM MEC/SECADI 
 

1.Avaliação deste período de Governo e projeções futuras; 
- Reestruturação interna  da SECADI 
- Condição da SECADI  diante da reestruturação do Ministério 

2.PNE - cenários atuais  com avaliações da SECADI e dos Fóruns 

3.Transição do PROJOVEM para o MEC 
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        4 . Cursos de Especialização, Extensão e Aperfeiçoamento em EJA presenciais 

5. Agenda Territorial de Alfabetização e EJA 

6 .Centros de Referência 

7. Concepção de Alfabetização com que a SECADI está trabalhando 

8. Planos da SECADI para a avaliação do ENCEJA 

9. Chamamento Público Nacional para EJA  

10. Posicionamento da SECADI e do MEC sobre 10% do PIB 
 
11.Relação SECADI/MEC e Fóruns 
 
12. Agenda 2011 e 2012: reuniões de representantes, EREJAS, Seminário de 
Formação 
 
 
PROPOSTA DE PAUTA PARA DISCUSSÃO ENTRE OS FÓRUNS 
 

 Balanço/Avaliação da representação dos Fóruns na CNAEJA 

 Representação dos Fóruns na CNAEJA para o período 2012-2013 

 Avaliação da experiência de Colegiado Nacional 

 Representação dos Fóruns de EJA no Fórum Nacional da Educação 

 Carta Aberta dos Fóruns de EJA do Brasil 

 

Esperamos todos e que se sintam acolhidos pelo Coletivo EJA Bahia. 

 

Saudações a todos, 

Pelo FÓRUM EJA BAHIA 

Fátima Urpia 

Sandra Siqueira 

Coordenadoras 
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