
 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

            Senhores participantes, é com muito carinho e alegria que nós, membros do 
Fórum Goiano de EJA, estamos preparando este Encontro. Já estamos em sua nona 
versão e cada versão organizada é sempre um desafio. Mas o compromisso com a 
defesa da Educação de Jovens e Adultos é a motivação para superarmos todos os 
obstáculos, almejando o alcance de um encontro profícuo, que possa aprofundar as 
discussões a respeito da identidade dessa modalidade educacional no Estado de Goiás, 
bem como as condições de efetivação do direito à educação de seus jovens, adultos e 
idosos.  
  Para melhor orientação durante o evento, preparamos este Boletim Informativo. 

A abertura do Encontro será no dia 23/09/2010, a partir das 18h, com a exposição 
de tendas culturais, nas quais serão expostos trabalhos das escolas de EJA e material do 
Fórum de Economia Solidária, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de 
Goiás – Campus II. A partir das 17h30 estaremos realizando a confirmação das inscrições 
e entrega das pastas.  

As demais atividades ocorrerão nos dias 24 e 25/09/2010, nos espaços da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.  

 
1. Hospedagem e Café da Manhã:  

Em função do período eleitoral, foi necessária a realização de processos 
diferenciados para acolher os municípios. Desse modo, participantes da Rede Estadual 
de Ensino- Seduc ficarão hospedados na SEAGRO – Estrada do Campus II, s/nº, UFG Fone 
(62) 3201-2356.  

Os participantes dos municípios ficarão no Clube Antônio Ferreira Pacheco (fotos 
abaixo), numa parceria estabelecida com o Sesi:   

                 

O Clube fica localizado na Avenida João Leite nº 915, Setor Santa Genoveva. 
Telefone: (62) 3265-0100. Nosso suporte na recepção será a Ariadiny – 9144-8846, a partir 
das 15h. 
2. Solenidade de Abertura: Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo F. Bufaiçal  

 

  

 

O Centro de Cultura e Eventos fica localizado no Campus 
Samambaia da UFG. Telefone: (62) 3521-1900.  
Aguardamos 800 participantes, já que teremos a importante 
presença de educandos da EJA local!  
Contamos com o apoio e participação dos cantores Gilberto Correia 
e Laércio Correntina na abertura das atividades. Após a abertura 
oficial, preparem o esqueleto, pois dançaremos juntos ao som do 
grupo de ciranda “Passarinhos do Cerrado”!! 
São atividades que contam com o apoio das Editoras Moderna e 
FTD.    



 

3. Demais atividades: serão realizadas nos espaços da Faculdade de Educação (FE) da 
Universidade Federal de Goiás. 

 
 
 

 
4. Refeições:  
 O almoço, para as pessoas hospedadas no Ferreira Pacheco e para as pessoas 
inscritas sem hospedagem será servido no Restaurante Universitário (RU) do Campus I da 
Universidade Federal de Goiás. O RU fica localizado na 5ª Avenida do Setor Universitário, 
próximo à Faculdade de Educação. Os coordenadores de cada Mesa Temática 
conduzirão as pessoas de suas mesas até o restaurante.  Os participantes da Seduc se 
deslocarão para um restaurante também próximo à Faculdade de Educação.    
 
 5. Meteorologia                               

      Em Goiânia temos céu aberto com sol forte e temperatura variando dos 19º aos 
37º. Vento Leste a 19km/h e baixa umidade do ar, variando de 25% a 35%. Recomenda-
se o uso de roupas leves e confortáveis, beber bastante água e evitar grandes esforços 
físicos nos horários de maior calor.     
6. Avisos importantes: 

 Para quem se hospedará no Clube Ferreira Pacheco é necessário trazer roupas de 
cama e banho; 

 Haverá traslado durante todo o evento; 
 Procure chegar mais cedo para fazer o pagamento no local do evento ou, quem 

for diretamente para o Sesi, poderá fazer o pagamento lá mesmo, para uma 
pessoa da comissão organizadora do Encontro;  

 Não nos responsabilizaremos por transporte, na tarde de 5ª feira, para chegada 
ao local de abertura e após o encerramento das atividades, no sábado à tarde;  

 O caldo na noite de 23.09 e os cafés da manhã de 24 e 25.09 serão servidos no 
espaço da churrascaria do alojamento do Sesi;  

 Haverá atividade cultural na noite de 6ª feira aos que ficarão no Sesi e também 
para os colegas da Seduc; 

 O Fórum não emite nota fiscal, pois não possui CNPJ, mas pode emitir recibo 
simples para o segmento que precisar.  

Que todos se cuidem e cuidem uns dos outros para que tenhamos um Encontro 
tranquilo e que a nossa luta em prol da Educação de Jovens e Adultos 

 nos mantenha unidos e solidários. 
Atenciosamente, 

Comissão Organizadora do IX Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA 

 
 

A faculdade de Educação da UFG fica localizada 
na Rua 235, s/n. Setor Universitário – 3209-6213 


