
 

 

 
 

X Encontro Estadual  

do Fórum Goiano de EJA 
Goiânia – GO 

De 02 a 04 de junho de 2011 

Fórum Goiano de EJA – 10 anos 

de luta por Políticas Públicas 

para a EJA: o que queremos  

para essa educação? 

            Senhores Participantes, este ano comemoraremos uma década de lutas, avanços 

e amadurecimento fortalecendo o compromisso na defesa da educação de jovens e  

adultos como um direito de todos e ao longo da vida. Será, portanto, um momento 

especial para aprofundarmos nosso debate, avaliarmos e propormos. Enfim, uma história 

para celebrarmos juntos!   

   

1. Hospedagem e Café da Manhã:  

Os participantes dos municípios do interior ficarão hospedados no Clube 

Antônio Ferreira Pacheco, numa parceria estabelecida com o Sesi: 

 

                 

O Clube fica localizado na Avenida João Leite nº 915, Setor Santa Genoveva. 

Telefone: (62) 3265-0100. Nosso suporte na recepção de todos: Ariadiny – 9144-8846 e 

Danielly – 9285-5686 e 8554-1884. 

As atividades previstas para os dias 02, 03 e 04 de junho, ocorrerão nos espaços da 

Faculdade de Educação (FE) e do Centro de Aulas da Universidade Federal de Goiás, 

Campus I.  

A partir das 17h30min, da 5ª feira, dia 02/06, será iniciada a confirmação das 

inscrições na Faculdade de Educação.  

2. Abertura:  

A abertura do Encontro será no dia 02/06/2011, a partir das 18h, com a exposição 

de trabalhos dos educandos de EJA, em tendas culturais, no hall da entrada principal da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás – Campus I.  

A partir das 19 horas, no auditório, haverá a apresentação de um vídeo com 

imagens dos 10 anos do Fórum Goiano de EJA, atividade cultural com o grupo Ciranda 

da Arte e prosa com a professora Maria Margarida Machado, da UFG, a professora 

Vânia Olária, da SME de Goiânia, e educandos da EJA: O que queremos para essa 

educação?  

    

 

 

3. Atividades de 6ª feira, dia 03:   

8h - Mesas Temáticas: 

A faculdade de Educação da UFG fica localizada 

na Rua 235, s/n. Setor Universitário – 3209-6213 



 

 

   As Mesas Temáticas serão realizadas no Centro de Aulas. As salas estarão 

sinalizadas e cada participante deverá se dirigir para a Mesa Temática na qual se 

inscreveu.  

    12h - Almoço no Restaurante Universitário:  

 O almoço, para as pessoas hospedadas no Ferreira Pacheco e para as pessoas 

inscritas sem hospedagem, será servido no Restaurante Universitário (RU) do Campus I da 

Universidade Federal de Goiás. O RU fica localizado na 5ª Avenida do Setor Universitário, 

próximo à Faculdade de Educação. Após os trabalhos das mesas todos serão conduzidos 

para o almoço no RU. 

 13h30min – Reunião por Fóruns Regionais: 

 A reunião dos Regionais será no Centro de Aulas, de acordo com as indicações 

das sinalizações. O coordenador de cada Regional coordenará o trabalho 

acompanhado por um relator. Deverão redefinir a delegação para o I EREJA e indicar 

nomes para o ENEJA. O relatório final deverá ser encaminhado até o final da tarde para 

a coordenação geral da relatoria. 

 15h – Rodas de Prosa: 

 As Rodas de Prosa ocorrerão no Centro de Aulas. O local será sinalizado, 

indicando cada sala, e cada participante deverá se encaminhar para a Roda na qual se 

inscreveu. Haverá um coordenador e um relator em cada Roda. As atividades das Rodas 

de Prosa serão organizadas em três momentos: 1) Apresentação das proposições 

levantadas nos 10 anos do Fórum 2) Discussões, novas propostas e encaminhamentos e 

3) Fechamento do relatório com o grupo constituinte de cada Roda.  

 17h30min – Apresentação dos relatos dos relatores na Roda:  

O coordenador e o relator deverão socializar e finalizar o relatório na própria Roda 

de Prosa e encaminharem o relatório finalizado para a coordenação geral da relatoria.  

 19h – Atividade Cultural no Clube Ferreira Pacheco 

4. Atividades do sábado, dia 04: 

 8h – Momento Cultural: 

 Performance com educadores populares. 

 8h30min – Redefinição da delegação para o I EREJA/CO e formação da 

delegação para o ENEJA:  

 A redefinição para o EREJA/CO será feita a partir dos nomes apresentados por 

cada Regional e das confirmações dos delegados já eleitos em 2010. 

 A formação da delegação para o ENEJA será a partir das indicações 

apresentadas pelos Regionais, devendo ser referendadas nessa assembléia.  

 9h – Leitura do documento síntese (balanço dos 10 anos de Fórum):  

 A leitura desse documento será em data-show, na forma de assembléia, para 

fazer o seu fechamento.  

 10h30min – Constituição da Mesa Oficial: 

        - Leitura do Documento Síntese (educador da EJA) 

        - Entrega Formal do Documento às autoridades (educandos da EJA)  

        - Pronunciamento das autoridades 

        - Encerramento 

  

5. Avisos importantes: 



 

 

 Meteorologia   

   

   Em Goiânia temos céu de sol aberto a parcialmente nublado e temperatura 

variando dos 16º aos 30º. Vento Sudeste a 3km/h e baixa umidade do ar, variando de 

25% a 35%. Recomenda-se o uso de agasalhos e roupas confortáveis, beber bastante 

água e evitar grandes esforços físicos nos horários de maior calor.     

  

 Para quem se hospedará no Clube Ferreira Pacheco deverá trazer cobertor  

juntamente com as roupas de cama e banho; 

 Haverá traslado durante todo o evento; 

 Procure chegar mais cedo para fazer o pagamento no local do evento;  

 As pastas serão entregues somente na 6ª feira, dia 03, a partir das 07h e 30min; 

 Não nos responsabilizaremos por transporte, na tarde de 5ª feira, para chegada 

ao local de abertura;  

 O café da manhã será servido no próprio Clube Ferreira Pacheco, aos que ali 

estiverem hospedados;                                                                                                                                                                                                                                               

 Haverá atividade cultural na noite de 6ª feira no Clube Ferreira Pacheco; 

 O Fórum não emite nota fiscal, pois não possui CNPJ, mas pode emitir recibo para 

o segmento que precisar;  

 Participar de todas as atividades com o compromisso e a seriedade que a EJA 

merece;  

 Que todos se cuidem e cuidem uns dos outros, para que tenhamos um Encontro 

sem desencontros.  

 

Que a nossa luta em prol da Educação de Jovens e Adultos 

 nos mantenha unidos e solidários. 

 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora do X Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA 

 


