
 
Oficio nº 005/2017.                                                                        Goiânia, 08 de fevereiro de 2017. 
 

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 

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

 Caros/as Companheiro/as, 

 

 

Face ao desamparo que assola o Brasil e a humanidade, pois a realidade dos últimos 

tempos tem nos desolado com o gradativo desmonte do Estado Democrático de Direito e as 

sucessivas perdas de direitos e das ameaças sociais, faz-se urgente reatar a utopia, o sentido 

libertador da utopia, que impele à ação, à resistência e à transformação da realidade dada. 
Nesse rumo, iniciamos em nossa última reunião do Fórum Goiano de EJA, realizada em 

fevereiro extraordinariamente, o planejamento de várias ações importantes ao fortalecimento e à 

defesa da EJA, que passam pela articulação dos grupos de estudos; a mobilização dos sujeitos 

jovens, adultos e idosos para o pleno exercício do direito à escolarização; a interlocução com os 

gestores municipais de educação sobre as demandas e as defesas da EJA; os encontros local, 

regional e nacional, entre outros. E necessitamos do engajamento de todos e todas para a 

continuidade do planejamento e para a efetivação dessas e de outras ações que são caras à 

Educação de Jovens e Adultos. 
Assim, contamos com a presença compromissada e esperançosa de todos/as os/as 

companheiros/as em nossa reunião ordinária do mês, prevista para o dia 15 de fevereiro (quarta-

feira), às 14 horas, sala 103, na Faculdade de Educação\UFG (Rua 235, s/nº, Setor Leste 

Universitário, Campus I). 
 

Pauta da reunião: 
 

1. Informes; 
 

2. Ações dos Grupos de Estudos do Fórum Goiano de EJA; 
 

3. Encontros locais e articulados aos Fóruns de EJA em âmbito regional e nacional, assim 

como com outros movimentos; 
 

4. Divulgação do Portal do Fórum Goiano de EJA.  
 
 

 

 
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. 


