
XIII ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA 

DIA 29 DE MAIO DE 2015  

GOIÂNIA - GOIÁS 
 

 O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos estará promovendo no dia 29 de maio de 
2015, seu XIII Encontro Estadual com o tema “EJA em Goiás: princípios da educação popular, 
lutas políticas e planos de educação”, em Goiânia, na Faculdade de Educação/UFG - Campus I 
(Colemar Natal), Rua Delenda de Melo ou 235, s/nº, Setor Universitário - Goiânia/GO, local em 
que ocorrerá a abertura e demais atividades. Na abertura haverá uma apresentação cultural e a 
mesa oficial com o representante dos educandos, educadores, gestores, parceiros e demais 
segmentos que compõem o Fórum Goiano de EJA. Na sequência da programação participaremos 
do diálogo de abertura sobre o tema do encontro “EJA em Goiás: princípios da educação 
popular, lutas políticas e planos de educação”. Essa mesa contará com a participação da 
Profª.Maria Luiza Pinho Pereira da Universidade de Brasília-UnB. 

  A tarde teremos as Rodas de Prosas com temas pertinentes às lidas da EJA - EJA e 
diversidade: as questões etnicorraciais, gênero e o corpo; EJA em prisões e mundo do trabalho; EJA 
nos planos; Educação Popular e material didático na EJA; Descontinuidade e mobilização na EJA; e 
Formação de professores, com trocas de experiências e diálogos do fazer pedagógico. Nesse 
momento contaremos com a presença, entre outros convidados, do Professor Osmar Fávero, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. E às 16h daremos início à Plenária Final, inclusive 
indicando os nomes dos delegados para representar o Fórum Goiano de EJA no XIV Encontro 
Nacional de Educação de Jovens e Adultos a realizar-se em outubro do corrente ano em Goiânia. 

O encontro reunirá cerca de 200 participantes de todo o Estado advindos de: instituições 
públicas e privadas, movimentos sociais, educadores populares, professores, pesquisadores, 
graduandos e educandos que atuem ou estejam interessados na educação de jovens e adultos. 

As inscrições estão sendo realizadas pelo site do Fórum Goiano de EJA 
(<www.forumeja.org.br/go>). O valor da inscrição com hospedagem e alimentação (almoço, lanche - 
29/05, café da manhã 30/05) + evento = R$60,00 (sessenta reais); almoço, lanche + evento = R$ 
30,00 (trinta reais); somente inscrição no evento = R$ 15,00 (quinze reais). Confira a programação 
no site (<www.forumeja.org.br/go>). As inscrições serão realizadas através de seu Fórum Regional 
e envio para o e-mail: (<forumejago@gmail.com>), com depósito no: Banco do Brasil, conta 
poupança: 39.445-9; Agência: 4057-6 (enviar comprovante de pagamento digitalizado por e-mail) 
 Contamos com a presença de vocês, pessoas comprometidas com a Educação de Jovens e 
Adultos em Goiás. 

 

  Informações sobre o evento:
FACULDADE DE EDUCAÇÃO –  UFG/ Sala 214 
FONE: (62) 3209-6213  Raísa 
Centro Memória Viva e Referência em EJA-
NEDESC - FONE: (62) 3209 -6210 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
GOIÂNIA/DEF-AJA: Márcia Pereira Melo 
Rua 226, esq/ 235 Nº 794 – Setor Universitário 
FONE: (62) 3524-8923 ou (62) 3524-8956 

 
COORDENAÇÃO COLEGIADA DO FÓRUM: 
(61) 9110-8978 - Rita 
(61) 9253-1400 - Eanes 
(62) 8168-7402 - Márcia 
(62) 9611-6562 - Cláudia 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Apoio: Secretarias Municipais de Educação: 
Senador Canedo, Goiânia, Caldas Novas, Novo 
Gama, Luziânia, e Cidade Ocidental; Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação de Goiás - 
Sintego; UFG; IFG; Conselhos Municipais de 
Educação de Goiânia e Novo Gama; União 
Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação – Uncme Goiás; Educandos; 
Educadores; Fóruns Regionais de EJA: 
Metropolitano, do Entorno, das Águas  
SITE: www.forumeja.org.br/go; Email: 
forumejago@gmail.com 

http://www.forumeja.org.br/go

