3º Encontro Nacional dos MOVAs
Goiânia/GO - 10 a 12 de agosto de 2003
Tema: O MOVA COMO POLÍTICA PÚBLICA
OBJETIVO GERAL :
- Discutir o MOVA como Política Pública.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Debater o papel do Estado, da Sociedade Civil e dos sujeitos
participantes do MOVA.
- Promover troca de experiências em Educação Popular, fortalecendo as
práticas pedagógicas nele empreendidas.
- Refletir o papel dos MOVA´s na formação político-pedagógica dos
educadores populares.
- Reafirmar os MOVA´s como fortalecimento e defesa da Educação
Popular.
- Fortalecer os MOVA´s como política pública com característica de
Educação Popular.
PROGRAMA
1º DIA – 10/08/2003 (domingo)
13h às 18h - Credenciamento (entrega material / alojamento)
1º Período – Noturno
19h às 20h – Atividade Cultural
MOVA's Presentes (representantes e acolhimento por região)
Abertura Oficial - "Ato de representação política em relação à alfabetização."
- Sr. João Luiz Homem Carvalho – Secretário Extraordinário da Erradicação
do Analfabetismo
- Profª Milca Severino Pereira – Reitora da Universidade Federal de Goiás
- Profº Wolmir Amado – Reitor da Universidade Católica de Goiás
- Profº Pedro Wilson Guimarães – Prefeito de Goiânia
- Profª Walderês Nunes Loureiro – Secretária Municipal de Educação de
Goiânia
- (representante do Fórum de EJA, educador e educando)
2º DIA – 11/08/2003 (segunda-feira)
2º Período – Matutino
8h às 8h50min -Atividade Cultural
9h às 11:30h – Mesa: " O papel do poder público e da sociedade civil "
- Papel do Estado – Liana Borges – Rio Grande do Sul
- Papel da sociedade civil / sujeitos partícipes do MOVA – Pedro Pontual – São Paulo
11:30h às 13:30h - ALMOÇO

3º Período – Vespertino
11h30 às 13h30min – Atividade Cultural
13:30h às 18h – GT's com a participação dos gestores, coordenadores e delegados
(representantes de educadores e de educandos) sobre os temas:
Questões norteadoras:
Os MOVA's têm fortalecido a defesa da educação popular? Estaria, hoje, o MOVA com
características institucionais garantindo suas concepções?
o e o controle da/pela sociedade?
-pedagógica dos educadores populares?
processo educativo
(valorização do ser humano)?
gração MOVA/EJA nos sistemas de ensino?
- Atividade paralela para os educadores:
18h – Reunião com gestores e coordenadores das Secretarias Municipais e Estaduais de
Educação; ONG's.
20h - Atividade Cultural
3º DIA – 12/08/2003 (terça-feira)
4º Período – Matutino
8h às 8h50min -Atividade Cultural
9h às 12h - Reunião com gestores e coordenadores das Secretarias Municipais e Estaduais
de Educação; ONG's.
- Atividade paralela para os educadores:
ncias / pôsteres / vídeos.
12 às 14h – Atividade Cultural
5º Período – Vespertino
14h às 15h – Atividade Cultural
14h às 17h 30 min – Plenária final
18h -Encerramento

INFORMAÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO NO EVENTO
Período de inscrição: de 5 de maio a 30 de junho de 2003
inscrições poderão ser feitas por e-mail, correio e na sede da secretaria do 3º
ENCONTRO NACIONAL DOS MOVA'S (Rua Delenda Rezende de Melo s/n Setor
Universitário Faculdade de Educação da UFG, sala 128-A, CEP: 74605-050) das 14h às
18h – fone: (62) 209-6221;
Local do evento: Instituto Dom Fernando (Rua J Bonifácio, Q-23, Lt- 09, Jd. Dom
Fernando I) Fone: 208-1063;

fizerem opção por este;
banho;
almoço e jantar;
;
tickets refeição serão entregues juntamente com as pastas na abertura do evento;
e representantes de
instituições;
inscrição para participação no
evento.
Orientações para inscrição de trabalhos: trocas de experiências e pôsteres:
1. Período de inscrição de trabalhos: 05/05/03 a 06/06/03
2 - Temas para inscrição de trabalhos:

o-pedagógica dos educadores populares do MOVA
-EJA nos sistemas de ensino
Quem são os educadores/educandos do MOVA
3- Orientações para inscrição dos trabalhos:
Pôsteres
Serão aceitos os 50 primeiros pôsteres inscritos, sendo que cada SME, SEE, ONG ou
entidade poderá inscrever apenas um pôster.
Texto contendo: título, objetivo e resumo do trabalho, de no mínimo 10 linhas.
O pôster poderá ter 1m. de largura por até 1m e 15 cm de comprimento. Será afixado em
estrutura metálica.
ATENÇÃO
Os participantes que inscreverem seus pôsteres deverão se responsabilizar por afixá-los,
trazendo os materiais necessários para isso. Nos suportes não poderão ser utilizados cola ou
materiais perfurantes. Cada expositor responsabilizar-se-á pelo seu pôster no evento.
Trocas de experiências:
Serão selecionados 50 trabalhos para serem apresentados durante a programação do evento,
com uma previsão de 30 minutos de exposição seguidos de debate. O apresentador da
experiência, se for inscrito como delegado, deverá informar no ato da inscrição.
Formato da inscrição:
Texto contendo: título, objetivo, justificativa, local de realização, órgão/entidade a que se
vincula e uma síntese do trabalho (máximo de 3 páginas digitadas em WORD FOR
WINDOWS, incluindo a bibliografia).

Vídeos:
Os vídeos devem ser inscritos previamente contendo título, tema e duração

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:_________________________________________________________________
END:____________________________________CIDADE:__________________UF:___
TELEFONE:_________________FAX:__________________E_MAIL:_______________
INSTITUIÇÃO:_____________________________CIDADE:_________________UF:___
FUNÇÃO: ________________________________________________________________
TELEFONE:_________________FAX:__________________E_MAIL:_______________
DELEGADO DE GT:
( ) SIM
( ) NÃO
( )INSCRIÇÃO COM ALOJAMENTO – R$ 45,00 (TRAZER ROUPA DE CAMA)
( )INSCRIÇÃO SEM ALOJAMENTO - R$ 20,00
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA: 0086-8
CONTA: 14524-6
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS:
( ) SIM
( ) NÃO
TIPOS DE TRABALHOS: ( ) PÔSTER
( ) TROCA DE
EXPERIÊNCIAS ( ) VÍDEOS
TÍTULO DO TRABALHO:___________________________________________________
MATERIAL NECESSÁRIO: ( )TV/VÍDEO ( ) RETRO-PROJETOR

( ) SOM

OBS: Enviar ficha de inscrição e cópia do comprovante de depósito para: O 3º Encontro
Nacional de MOVA'S/ Faculdade de Educação -UFG à Rua Delenda Rezende de Melo, s/nº
- Setor Universitário – Goiânia – GO CEP:74605-050 ou pelo fax: 62-202-2118/ 524-8907
Informações sobre o evento
E-MAIL: mova_gyn2003@yahoo.com.br
FONE: (62) – 209 62 21 (14h às 18h) ou 524 89 23 (horário comercial)

