
 
 

Goiânia, 16 de setembro de 2015. 
 

FÓRUM GOIANO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

II Boletim do XIV ENEJA - 2015 

 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos (Fórum Goiano de EJA) acolhe 

os delegados dos Fóruns de EJA, convidados, a Comissão Nacional de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA), os representantes do Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi) e companheiros da organização local com muito carinho. Reafirma a importância 

de nos mantermos unidos nessa luta por uma EJA de qualidade social, enquanto direito 

de todos e dever do Estado, na expectativa de compromisso de um trabalho árduo e 

resultados significativos neste XIV Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos 

(XIV ENEJA). 

 Companheiras e companheiros pensando nessa unidade, nós do Fórum Goiano de 

EJA estamos empenhados na organização do nosso XIV ENEJA. Colocamo-nos a 

disposição para o diálogo e construção coletiva deste encontro, sendo que ele será o 

resultado de nossas ações coletivas. Será, portanto, um momento especial para 

aprofundarmos nosso debate, avaliarmos e propormos. Enfim, um momento de 

construção coletiva em prol da EJA!  

Informamos que desde a definição do XIV ENEJA ser em Goiás temos trabalhado 

muito e contado com o apoio de companheiras/os de âmbito nacional na: definição do 

número de delegados; programação do encontro discutida e deliberada coletivamente 

pelos coordenadores dos Fóruns de EJA; escolha da companheira Liana para o diálogo 

inicial na abertura e  composição do painel do dia 19.11; indicação dos coordenadores e 

relatores de trabalhos (segmentos, GTs, rodas de prosas), entre outros. 

A abertura do encontro, dia 18.11.2015, será no Centro de Cultura e Eventos da 

Universidade Federal (Campus Samambaia, Av. Esperança, s/n - Vila Itatiaia, Goiânia - 

GO, 74690-612), onde receberemos as/os 405 delegadas/os, representantes do portal, 

convidadas/os, parceiras/os do Fórum Goiano de EJA, autoridades e grande número de 

alunas/os e educadoras/es de EJA de Goiás. 

Sejam bem vindas/os!!!! 



 
 

 

INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO LOCAL DO XIV ENEJA 

Dia 18/11 – QUARTA-FEIRA Dia 18/11 – quarta-feira  

9h - Reunião dos Coordenadores de Fóruns de EJA 

Local: Faculdade de Educação/UFG, sala 122 (Endereço: Rua Delenda de Melo ou 235, s/nº, 

Setor Leste Universitário, Campus I, Colemar Natal e Silva) 

Acolhida das delegações: Haverá no aeroporto companheiras/os do Fórum Goiano de EJA para 

recebê-las/os. Até o presente momento não dispomos de translado do aeroporto/rodoviária para o 

hotel; hotel - aeroporto/rodoviária. Contactamos uma empresa de ônibus que estará disponível no 

aeroporto para levá-los até o hotel e custará R$ 10,00 por pessoa, a ser pago diretamente ao 

motorista. O Fórum Goiano de EJA se responsabilizará pelo translado do hotel para o local do 

Encontro e do local do encontro-hotel.  

ATENÇÃO! O Fórum Goiano se responsabilizará pela hospedagem e jantar a partir das 14h 

do dia 18.11.2015; café da manhã, almoço, lanche e jantar, de 19 a 21.12.2015, por meio dos 

recursos advindos do MEC/Secadi. O encerramento das diárias pagas pelo evento será até 

12h do dia 21.11.2015. 

O Fórum Goiano não se responsabilizará por bebidas e outros alimentos consumidos no 

quarto, bem como ligações telefônicas realizadas. 

 14h às 18h - Chegada e credenciamento nos hotéis a partir das 14h. 

Hotel Plaza Inn Augustus: Avenida Araguaia, nº 702, Setor Central, CEP 74020-060 

Delegações: Representantes de Fóruns de EJA (1 por delegação), Piauí, Pernambuco, Paraná, 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. 

Hotel Empresarial de Goiânia: Avenida anhanguera, nº 2013, Setor Leste Universitário, 

CEP 74610-010 

 

Delegações: Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Tocantins, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rondônia, Distrito Federal e Ceará. 

Papillon Hotel: Av. República do Líbano, 1824, Setor Oeste, CEP 74115-030 

Delegações: MEC e CNAEJA, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, 

Mato Grosso. 

Os delegados de Goiás estão distribuídos nos três hotéis para acolherem e darem suporte às/aos 

companheiras/os de outros estados. 



 
 

 

 15 às 17h - Oficina com coordenadores e relatores de Grupos de Trabalho e segmentos 

(2 pessoas de cada Fórum).- Responsável: Fórum Mineiro  

Local: Faculdade de Educação/UFG, sala 122 (Endereço: Rua Delenda de Melo ou 235, s/nº, 

Setor Leste Universitário; Campus I, Colemar Natal e Silva; CEP: 74605-050) 

 18h; 18h20mim - TRANSLADO HOTEL-CENTRO DE CULTURA 

Centro de Cultura e Eventos Ricardo Freua Bufáiçal/UFG – Campus Samambaia 

(Endereço: Av. Esperança, s/n - Vila Itatiaia, Goiânia - GO, 74690-612) 

 Na abertura, para acolhida às delegações, cada Fórum traz sua bandeira; 

 22h - Retorno ao hotel e jantar 

Dia 19/11 – QUINTA-FEIRA 

 7h30h; 07h40mim - TRANSLADO HOTEL-CENTRO DE CULTURA 

As atividades ocorrerão na Faculdade de Educação (FE / UFG)  

Local: - Rua Delenda de Melo ou 235, s/nº, Setor Leste Universitário, Campus I, Colemar Natal e 

Silva, CEP: 74605-050) - Próximo a Praça Universitária. 

8h - Organizamos um espaço na Universidade para exposição de banners/atividades dos 

fóruns, durante todo o encontro, no hall da Faculdade de Educação, com duas faces de painéis 

expositores (0,90 X1,20 m) para cada Fórum, além da possibilidade de dependurarem banners. 

Estes deverão ser levados e montados no dia 19.11.2015 a partir das 8h e retirados no dia 

21.11.2015. 

 Almoço e lanche no Centro de Aulas D, 5º andar. 

As/os delegadas/os deverão sair do hotel na manhã do dia 21.11.2015 com seus pertences 

encerrando a conta no hotel, até 12h. 


