
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

FÓRUM GOIANO DE EJA 

05 de fev. 2016, Goiânia - GO  

Pauta 1 

Sobre a CONAPE: etapa estadual de Goiás dia 23/03/2018, 

confirmamos a presença de Rones, Esmeraldina, Margarida, 

Guilherme e Márcia irá confirmar sua disponibilidade. Sobre o Portal: 

foi realizada no dia 16/01 uma reunião na UnB com bolsistas da UFG 

e Rodrigo que é o novo coordenador para discutir as questões de 

atualização do portal e nossa contribuição para isso. 

Sobre encaminhamentos do ENEJA: na lista de coordenadores havia 

pontos para discutir e definir, mas um tema que não estava posto e 

acabou aparecendo na lista dos coordenadores regionais que era a 

saída definitiva do Fórum EJA da CNAEJA e a não participação nas 

CONAES e sim na CONAPE. 

 

Pauta 2, 3 e 5 

Os(as) companheiros(as) fizeram uma avaliação sobre o Fórum 

Goiano de EJA e apontaram os seguintes aspectos que tem 

comprometido os trabalhos do fórum: a) Desarticulação das entidades 

como secretaria de educação do Estado, secretaria municipal de 

Goiânia; b) Perda de contato com os fóruns regionais do estado de 

Goiás; c) Mistura de nossas ações de militância com a formação das 

redes (estadual e municipal); d) Falta de participação de alunos e 

professores da EJA no fórum.  

Encaminhamentos:  

• Elaborar um material explicativo e de chamamento para EJA; 

• Fazer itinerância nas reuniões ordinárias do fórum; 

• Realizar reuniões de planejamento: 3º sábado do mês; 

• Próxima reunião de planejamento: 17/02/2018 (9h no 

SINTEGO – a confirmar) 

• Pedir uma pauta na próxima reunião da UNCME. 

 

Pauta 4 

Rones informou que vai elaborar uma proposta extensão e socializar 

com os companheiros do fórum. Ele pretende submeter essa proposta 

ao edital da UFG, com foco nas atividades do portal, mas sem 

envolver GEAJA. 

PAUTA 

1 – Informes; 

2 – Planejamento e 

estabelecimento de um 

calendário de reuniões; 

3 – Formato das reuniões do 

fórum 

4 – Portal do Fórum 

(Coordenação); 

5 – Fortalecimento do Fórum; 

6 – Coordenação colegiada; 

7 – PROFEN;  

8 - CONAPE 
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Encaminhamento:  

• Apresentar até o dia 16/02 uma proposta de extensão para os companheiros do fórum;  

 

Pauta 7 

O Programa de Fortalecimento do Ensino Noturno foi discutido na reunião, bem como socializado 

com os companheiros, documentos do PROFEN para que possamos nos apropriar do projeto 

formativo que esse programa desenha para a formação da juventude goiana.  

 

Encaminhamento:  

• Socializar o documento do PROFEN via e-mail para que os companheiros façam a leitura se 

atentando os fundamentos jurídicos do documento e as suas concepções formativas. As 

percepções obtidas com a leitura serão discutidas na reunião do dia 17/02.  

 

 

 

 

Agradecimentos à companheira Maria Margarida que contribuiu com as anotações que possibilitaram 

a construção do presente relato de reunião.  

 

 

 

Rones de Deus Paranhos 
Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de EJA 

 

Goiânia, 07 de fevereiro de 2018. 

 


