
 
 

MEMÓRIA DA REUNIÃO DO FÓRUM GOIANO DE EJA 

Goiânia, 10 de março de 2016. 
 
 
Pauta da reunião: 
 
1. Informes Gerais (Segmentos); 
2. Discussão sobre o Movimento contra as OSs; 
3. Confitea + 6 – Dinâmica de discussão do documento; 
4. XIV Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA; 
5. Outras demandas; 
6. Encaminhamentos. 
 
Apresentação dos presentes: 
Iniciamos a reunião com a apresentação dos presentes. Alguns companheiros 
não puderam comparecer, mas justificaram suas ausências via whatsapp do 
grupo e por outros companheiros. 
 
Convites: 

 Nelson (PUC-GO) convida para o VI COLÓQUIO DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA, em 18 e 19 de março de 2016, na Escola 
de Formação de Professores e Humanidades - Área VI. Passará o 
cartaz via e-mail para postagem no Portal do Fórum Goiano de EJA. 
Ele ainda pede sugestões para a abertura cultural do evento, Márcia 
sugeriu o contato de Alexandre Rocha Sales da SME-Goiânia. 
 

Informes:  
 Esmeraldina, Emilia e Márcia avisaram sobre o e-mail recebido, 

convocando reunião com a coordenação do Fórum GO em 16/03 no 
auditório da Vila Nova, para tratar de assuntos referentes à Agenda 
Territorial. Emilia esclareceu aos presentes sobre a questão do recurso, 
caso não haja a publicação da revista. Esmeraldina ainda salientou 
sobre o tempo máximo para a utilização de tal recurso, a intenção é que 
se caso isso ocorra, este possa ser usado, por exemplo, para a 
realização do Encontro Estadual desse ano. 

 Márcia (SME) avisa sobre o Curso de Formação Inicial do Programa de 
Alfabetização de Adolescentes, Jovens e Adultos desenvolvido em 
parceria com o Programa Brasil Alfabetizado, o Programa AJA-
Expansão/Brasil Alfabetizado, da Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte de Goiânia. O mesmo está sendo realizado na Faculdade de 
Educação – UFG, de 07 a 18/03/2016. 

 Ednéia (Sintego) avisa que haverá Greve Nacional nos dias 15,16 e 17 
de março. 



 Ademildo (IFG-educando) avisa de sua nomeação para compor o PDI do 
IFG, trabalhando para o melhor atendimento à modalidade EJA no 
instituto. 

 Rita de Cássia (Fórum Entorno Sul) informa que vem encontrando 
dificuldades na articulação do Fórum Entorno Sul, e que mesmo depois 
de várias tentativas de contato com companheiros (as) deste Fórum, não 
houveram retornos, muito menos diálogo para tentar se articularem 
melhor. Pede auxilio aos coordenadores no Fórum GO nesse processo. 

 
Esclarecimento:  

 Rita de Cássia (Fórum Entorno Sul) esclarece da sua dificuldade em 
comparecer às reuniões do Fórum devido a problemas com condução 
para Goiânia. 

 Emília esclareceu que devido à escrita para a Confintea +6, Claudia e 
ela não puderam comparecer à reunião no IFG em 04/03/2015 para 
dialogar sobre o fechamento de turmas no instituto.  Na ocasião o Rafael 
(Fórum Metropolitano) foi representando-as, e foi pedido ao Fórum 
auxílio no material gráfico de divulgação. 

 
Ednéia e Márcia falaram sobre as OS’s em Goiás. Márcia propõe que o Fórum 
faça um documento de repúdio conta as OS’s. Ficou definido ainda que Vânia, 
Edneia, Helliane e Nelson ficariam responsáveis pela escrita do documento. 
Márcia ainda ressaltou a importância do concurso que está tramitando na SME-
Goiânia nesse processo.  
 
Márcia apresentou os nomes dos inscritos para a Confintea +6, e ressaltou que 
é preciso o fortalecimento dessa comissão representativa do Fórum GO, e que 
haverá a necessidade de um encontro da delegação para a discussão do 
documento produzido. Emilia ainda falou da importância do fortalecimento do 
grupo e que é preciso ter cuidado, pois os Fóruns lutam pelo Proeja, enquanto 
MEC é Pronatec. Sendo assim o documento é tendencioso, o que torna 
necessário estudo para uma melhor análise, afim de embasar nossas 
discussões. 
 
Esmeraldina questionou a forma como as entidades tem abordado as relações 
de gênero. 
Márcia, Edneia, Nelson e Emília falaram um pouco como vem discutindo nas 
suas entidades, citaram grupos e eventos que estão envolvidos nesse 
processo. 
João Luis também falou da sua experiência na GEAJA, citando situações em 
que a gerência é procurada para a formação de educadores nas escolas 
abordando o tema. 
Helliane disse que em Inhumas há um grande envolvimento por conta dos 
educadores, mas que um dos maiores impasses têm sido as relações 
familiares, que acabam contribuindo para a mudança de curso, desistência e 
baixa estima dos educandos. E ainda, foi montado um grupo de apoio aos 
estudantes, com o intuito de facilitar o diálogo com as famílias. 
Nelson também contou um pouco da sua experiência como educador, e de 
como tem percebido o crescimento desses educandos quando estão num 
ambiente de respeito. 



 
Thaís (rede cidadã), falou sobre seu trabalho e o apoio que veio buscar junto 
ao Fórum para fortalecer o movimento do seu grupo. Expôs a precariedade que 
estão vivenciando (alimentação, materiais de apoio, etc). Salientou que vem 
junto a diferentes órgãos procurando apoio para que o trabalho seja 
desenvolvido com maior qualidade, inclusive na formação. 
 
Sobre o XIV Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA, o grupo dialogou 
sobre as possíveis datas e locais para a realização do evento, visto que as 
condições do auditório da Faculdade de Educação não estão favoráveis para a 
realização do evento. 
A intenção é colocar as discussões à noite, possibilitando a maior participação 
dos educandos no evento. 
Em relação às datas ficará possivelmente para final de maio/2016 (dias 19, 20 
e 21) ou inicio de junho/2016 (02, 03 e 04). 
Foi solicitado junto à PUC a possiblidade de reservas de espaços, sendo o 
auditório do Campus II para a abertura e Escola de Formação de Professores e 
Humanidades para os demais dias. Nelson dará o retorno. 
 
Encerramos a reunião dialogando a partir da reflexão que Vânia nos trouxe 
sobre “o que o Fórum pode fazer para que haja maior participação de 
educadores e educandos da EJA?” E ainda, “estamos abertos a essa 
disponibilidade?” 
 
 

 


