
 
Oficio nº 013/2017.                                                                              Goiânia, 31 de julho de 2017. 
 

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 

Aos: Representantes de Segmentos e Entidades no Fórum Goiano de EJA. 
Assunto: Reunião Extraordinária. 
  
 
 

 

 Caros/as Companheiro/as, 

 

 

 

Na continuidade do ano de 2017, certos de que os últimos tempos demandam de todos/as 

nós uma reflexão crítica sobre os rumos políticos, econômicos e sociais que no Brasil vêm sendo 

tomados, a capacidade de resistirmos e de nos articularmos como coletividade é urgente, pois é 

necessário fazer frente a todas essas questões e fundamental mantermos viva a esperança da 

libertação, da luta política e cultural pela transformação do mundo.  

Dessa forma, dada à aproximação do nosso XV Encontro Estadual do Fórum Goiano de 

EJA, que será realizado nos dias 1 e 2 de setembro, no município de Senador Canedo, 

mobilizamos a todos/as para uma reunião extraordinária, na qual concluiremos a programação e 

organização do evento, para o posterior amplo envolvimento de todos na sua divulgação.  

Aproveitamos a oportunidade para reforçar a importância do engajamento de todos/as 

os/as companheiros/as no levantamento dos dados referentes às metas 3, 8, 9 e 10 dos Planos 

Municipais de Educação, conforme especificado na memória da última reunião ordinária 

(wwwportalforumeja.org.br) e no e-mail encaminhado-lhes no início de julho.  

Assim, contamos com o esforço de todos/as os/as companheiros/as para nos reunirmos 

extraordinariamente no dia 3 de agosto (quinta-feira), às 14 horas, sala 103, na Faculdade de 

Educação\UFG (Rua 235, s/nº, Setor Leste Universitário, Campus I). 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 
Maria Elaine de Severino Lisboa Noronha, Maria José do Nascimento, Renusia Rodrigues dos Santos, 

 Rones de Deus Paranhos e Rita de Cássia Soares M. Silva 
 Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de EJA 

(tel.: 98182.6526; 985593377; 99686.3455\forumejago@gmail.com) 
______________________________________________________________________ 
Compõem o Fórum Goiano de EJA: Conselhos Municipais de Educação de Goiânia; Educandos; Educadores; Fórum Metropolitano de EJA; Fórum de EJA do 

Entorno; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFG; Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte-Seduce; Secretarias Municipais de Educação de 

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Valparaíso, Novo Gama; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás-Sintego; União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação – UNCME Goiás; União Nacional dos Dirigentes Municipais – Undime; Pontifícia Universidade Católica de Goiás-PUC GOIÁS e 

Universidade Federal de Goiás-UFG. 



 

 


