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Introdução:

O  projeto  envolve  três  ações  no
campo  da  Educação  de  Jovens  e
Adultos  (EJA):  participação  no  Fórum
Goiano de EJA; encontros de estudos e
reflexões  do  Grupo  de  Estudos  sobre
Educação de Jovens e Adultos (GEAJA)
e  assessoria  à  EJA  dos  municípios
goianos.

Objetivos:
- Otimizar as relações entre sociedade, através das 
instituições que desenvolvem a EJA e compõem o 
GEAJA e o Fórum Goiano de EJA, e universidade, 
representada pela Faculdade de Educação;
- Democratizar o acesso ao conhecimento produzido na 
Universidade que se relacionam com a temática da EJA;
- Contribuir na articulação do ensino e pesquisa, na 
Faculdade de Educação, através do envolvimento dos 
alunos da graduação e pós-graduação com as demandas
sociais e culturais da população;
- Debater e aprofundar concepções de educação de 
jovens e adultos (EJA);
- Discutir, analisar e intervir na elaboração de políticas 
públicas e ações voltadas para EJA;
- Articular as instituições envolvidas no Fórum Goiano 
com a EJA;
- Organizar, apoiar e participar de encontros locais, 
regionais e nacionais na temática da EJA;
- Socializar as informações de EJA.

Metodologia:
1 - Encontro quinzenal do GEAJA, aberto a interessados
na temática da EJA. Tema atual: análise de material 
didático-pedagógico para EJA;
2 - Participação nas reuniões mensais do Fórum Goiano 
de EJA, encontros temáticos e estaduais.
3- Assessoria às secretarias municipais de educação 
(SME) no campo da EJA.

Atividades desenvolvidas 2009:
1 – GEAJA: estudo e análise de material didático-
pedagógico para EJA com sistematização e 
divulgação junto às SMEs, Simpósio da FE-UFG;
2 - Fórum Goiano de EJA: reuniões mensais, VIII 
Encontro Estadual; encontros temáticos e por ele 
promovidos.
3- Assessoria às secretarias municipais de educação
no campo da EJA.

http:// www.forumeja.org.br, www.unitrabalho.org,
literaturaparatodos@mec.gov.br, 
www.mec.gov.br/secad
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