
 
Oficio nº 031/2016.                                                            Goiânia, 06 de outubro de 2016. 
 

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, 
 

 

A atual conjuntura política do Brasil torna-se cada vez mais complexa e difícil, 

sobretudo para as classes populares, que vêm sofrendo perdas sucessivas de direitos e de 

conquistas históricas. E fazer frente a essa situação requer de todos nós uma análise 

atenta da realidade, compreendendo essa crise como produto de uma ofensiva política da 

direita neoliberal, que se reinstaura no país com a hegemonia no bloco do poder do 

grande capital internacional e da fração burguesa brasileira.    
Resta-nos, portanto, a força da resistência, a luta reivindicativa, a capacidade de 

mobilização organizada e coletiva, reafirmando sempre a democracia e o diálogo aberto e 

corajoso como a forma mais adequada e efetiva de conduzir nossas ações e projetos de 

educação e de sociedade.  
Assim, nesse cenário, o fortalecimento do movimento em defesa dos sujeitos 

jovens e adultos e do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos torna-se ainda 

mais contundente. Portanto, contamos com a presença de todos/as companheiros/as em 

nossa reunião ordinária de outubro, que será realizada no dia 13/10/2016 (quinta-feira), 

às 14 horas, na sala 108, da Faculdade de Educação/UFG (Rua 235, s/nº, Setor Leste 

Universitário; Campus I).  
 

Pauta da reunião: 

 
1. Continuidade à formação das comissões e frentes de atuação: do Portal, de 

fortalecimento das Regionais, de organização dos GT (Prisional, Diversidade, 

Formação Política, Escola sem Mordaça, formação inicial e continuada, entre 

outros);   

2. Planejamento de encontros temáticos para a discussão e enfretamento do 

fechamento de turmas e\ou escolas de EJA;  

3. Socialização dos encaminhamentos quanto à reunião extraordinária da CNAEJA 

sobre o PBA e a Resolução 48; 

4. Informes.  
 

 
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 
_______________________________________________________________________ 

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, Rede Cidadã, Secretaria de Estado da Educação-Seduc, Secretarias 

Municipais de Educação de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Valparaíso, Novo Gama, SESI – Goiás, Sindicato dos Trabalhadores em 



Educação de Goiás-Sintego, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME Goiás, Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC 

GOIÁS e Universidade Federal de Goiás-UFG. 
 

 


