
 

Boletim nº 05, 18/08/2011 

XII ENEJA 

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

O Fórum EJA Bahia vem compartilhando o processo de construção do XII ENEJA com o 

coletivo nacional por meio de Boletins que vêm sendo disponibilizados nas listas virtuais e 

no Portal dos Fóruns – Sítio Bahia, ritual que cumprimos, mais uma vez, com a 

apresentação do Boletim nº 05. 

Compartilhamos com todos os Fóruns de EJA do Brasil:    

1. A descentralização dos recursos para a instituição gerenciadora, o Instituto Federal 

Baiano, foi emitida pela SECADI no dia 12 de agosto de 2011. Assim, reafirmamos o 

período de realização do XII ENEJA – 20 a 23 de setembro de 2011. As etapas do 

processo licitatório vêm sendo cumpridas conforme o previsto, culminando com a 

realização do pregão eletrônico no dia 30 de agosto, quando devem ser tomadas as 

providencias relativas ao empenho do valor destinado aos custos com os itens acordados 

com a SECADI/MEC, quais sejam, a hospedagem e a alimentação para os 600 (seiscentos 

participantes), os espaços para a realização das atividades (salas, auditório, espaço para a 

realização de atividade cultural, dentre outras) e equipamentos.  

3. Confirmamos a data da reunião proposta pelo Fórum MG para os dias 22 e 23 de 

agosto. Viabilizamos junto a Secretaria de Educação do Estado da Bahia a hospedagem 

entre os dias 22 e 24/08 e a alimentação para os representantes de Fóruns de EJA do 

Brasil, bem como o espaço para a reunião de trabalho no Instituto Anísio Teixeira, espaço 

de Formação de Professores. As despesas com o deslocamento ficam por conta de cada 

Fórum de EJA. O Endereço do Instituto Anísio Teixeira é o seguinte: IAT- centro de 

Formação de professores em Educação. Estradas das Muriçocas, S/N Paralela-Salvador-

Bahia. CEP 41250420. A média de custo com táxi do aeroporto para o IAT é de R$20,00. 

 



4. A garantia da hospedagem e da alimentação para a Reunião de Trabalho entre os 

representantes de Fóruns de EJA requer o envio a SEC até a quinta-feira – dia 18 de 

agosto de 2011 da relação nominal de todos os participantes. Temos feito contato por 

telefone com todos os representantes dos Fóruns de EJA e, até a data de hoje, está 

confirmada a participação de 11 representantes dentre os Fóruns Estaduais. Os demais 

manifestaram a intenção de vir, mas ainda estão em busca de apoio para as passagens e 

outros ainda já confirmaram que não enviarão representação. A entrada no IAT está 

prevista para a manhã do dia 22 e a saída até o dia 24 até o meio dia. Todos os 

representantes devem enviar nome, identidade, data e horário de chegada e saída de 

Salvador impreterivelmente até o final do dia de hoje (18/08).   

 

5.  Alguns representantes já confirmados para participar da Reunião de Trabalho irão 

chegar em Salvador no dia 21/08 terão hospedagem assegurada pela Universidade 

Estadual da Bahia - UNEB. Estes representantes deverão se dirigir ao Hotel Goldem Park, 

na Av. Manoel Dias da Silva, Pituba. O translado para o Instituto Anísio Teixeira será 

realizado pela UNEB na manhã do dia 22/08 às 7:30. O custo com o táxi do Aeroporto 

para o Hotel Golden Park no dia 21 é de responsabilidade do representante com valor 

médio de R$60,00. Atenção, os participantes que, até as 15:00 de hoje (18/08) 

não confirmaram sua chegada arcarão com quaisquer despesas de hospedagem 

caso cheguem a Salvador no dia 21/08 e translado para o local da Reunião de 

trabalho na manhã do dia 22/08. 

 

6. Por solicitação de alguns representantes, indicamos a cooperativa de taxistas Chame-

táxi para realização do translado, para maior comodidade e segurança. O telefone é (71) 

3241-2266. 

 

7. A Reunião de Trabalho está pautada no item 16 do Boletim nº 04 quando afirmamos: A 

definição da Programação do XII ENEJA vem sendo realizada a partir das contribuições 

dos Fóruns de EJA do Brasil à proposta inicial. O encontro a ser realizado em Salvador nos 

próximos dias deverá se constituir como o espaço de excelência para a conclusão da 

proposta com a assunção das tarefas dela decorrentes por todos os representantes com 

os participantes dos Fóruns de EJA de cada Estado e do Distrito Federal. Para tanto, 



temos como itens de pauta: EREJA, Programação do XII ENEJA e encaminhamentos, o 

que ocorrer. 

 

8. O horário previsto para o nosso encontro é das 9:00 às 17:00 do dia 22/08 e das 8:00 

às 14:30 do dia 23/08.  

 

9. O encaminhamento das providências relativas às passagens dos cinco educandos, 

representantes das cinco regiões do Brasil, está sob os cuidados de Leila do Fórum do 

Distrito Federal.  

 

À luta companheiros e companheiras por nossas demandas! Essa deve ser a consigna que 

nos une e nos fortalece.   

 
Pelo FÓRUM EJA BAHIA 
 
Fátima Urpia 
Sandra Siqueira 
Coordenadoras 


