
 
 

Memória da Reunião Ordinária do Fórum Goiano de EJA, que foi realizada 

dia 19 de abril: 

 

 

Após a rodada inicial de apresentação de todos os presentes, em que se ressaltou a 

espontaneidade e a alegria de todos em dialogar, trocar histórias e conhecimentos, 

socializar desafios... Ponto a ponto, foi abordada toda a pauta:  

Quanto aos informes, Edineia chamou a atenção para a efetiva participação dos 

movimentos de luta e resistência contra as medidas governamentais que 

desrespeitam as conquistas sociais e os direitos dos trabalhadores, tais como a 

Reforma da Previdência e das Leis Trabalhistas e, ainda, informou que o Sintego 

está organizado a eleição interna da presidência. Também alertou para a 

importância de, nesse momento de transição de gestores municipais, ficarmos 

atentos à manutenção das políticas públicas nas diversas redes, tais como a de 

formação continuada dos profissionais de educação, especificamente em Goiânia, o 

enfrentamento (estudo, pesquisa) da crescente juvenilização da EJA, entre outras, 

ressaltando a importância de defendermos Políticas de Estado, em vez daquelas 

transitórias de Governo. Ainda chamou a todos para participarem e divulgarem a 

Paralisação Nacional do dia 28 de abril.  

Ademildo socializou e problematizou a situação que tem vivenciado no IFG em 

Goiânia, instituição na qual ele estuda, quanto à discussão sobre redução de tempo 

do curso de informática, que poderá passar de 4 anos para 2 anos e meio, indagando 

sobre como é possível assegurar a qualidade da formação com essa redução. Maria 

José sugeriu que se proponha um tempo/espaço de debate na própria instituição, 

envolvendo o coletivo de alunos e professores, para construírem um entendimento 

sobre a questão e buscarem saídas.  

Quanto às Ações dos Grupos de Trabalho do Fórum Goiano de EJA, Maria do 

Carmo e Rogério explicitaram a situação desafiadora que têm vivenciado no 

município de Senador Canedo, que envolve a compreensão da EJA (a trajetória 

histórica da modalidade, seus sujeitos, a concepção de currículo e a organização do 

trabalho pedagógico coerente aos pressupostos políticos e pedagógicos etc.) pelo 

coletivo de professores da sua Rede. Representantes da equipe do GT de Formação 

do Fórum Goiano de EJA (que é composto por Cláudia, Dinorá, Esmeraldina, Maria 

Emília, Nelson, Renusia e Rones) propuseram-se a contribuir com o coletivo de 

Senador Canedo, em uma perspectiva de planejar ações formativas a curto, médio e 

longo prazo. Assim, encaminhou-se a realização de uma reunião inicial, a ser 

realizada ainda em abril, mediante ajuste de agenda entre os envolvidos, que 

ficaram de se acertar via e-mail e\ou telefone.  



Quanto à Agenda Territorial de EJA em Goiás, Helimar distribuiu alguns 

exemplares da publicação aos presentes e solicitou que cada município interessado 

em recebê-la encaminhe o quantitativo de instituições educacionais de EJA, para 

que se faça o devido envio, utilizando o seguinte e-mail: geeja@seduc.go.gov.br 

Sobre o XV Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA, Marly informou que, 

em função de dificuldades logísticas e de parceria para financiamento, o coletivo de 

Luziânia, Novo Gama e Valparaíso não poderão sediar o evento, conforme se 

pretendeu e se discutiu nos encontros anteriores. Nesse sentido, Maria Carmo e 

Rogério se voluntariaram a analisar as possibilidades de realizá-lo em Senador 

Canedo, inclusive em uma perspectiva de envolver o maior número de professores 

de EJA possível. De posse das informações sobre as necessidades de infraestrutura e 

de recursos humanos e materiais para a realização do Encontro – para o que 

Margarida ressaltou que não se necessita de nada sofisticado, mas que se pode 

pensar em espaços públicos que comporte as pessoas e em hospedagem de baixo 

custo – Maria do Carmo comprometeu-se a dar um retorno até a próxima semana 

(de 24 a 28 de abril). Maria Emília pontuou que a definição final da data do XV 

Encontro Estadual do Fórum Goiano dependerá das condições e possibilidades do 

município que o sediará. Renusia propôs a constituição de equipe para planejar e 

propor a programação do Encontro, a qual foi formada com os seguintes nomes: 

Maria do Carmo, Maria José, Dinorá, Margarida, Nelson, que ficaram de acertar 

agenda de encontros por telefone.                               
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