
  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM 

GOIANO DE EJA 

17 de fev. 2018, Goiânia - GO  

Pauta 1 

A reunião teve início às 9h e 25min. na Escola Municipal Alice 

Coutinho com a presença de Rones Paranhos (IES - UFG), Renusia 

Rodrigues (Educadora – Rede Municipal), Uderico (Educador – Rede 

Estadual), Marcos Otoniel (Conselho Municipal de Educação), Maria 

José (Educadora – Rede Estadual), Dinorá (Educadora – Rede 

Municipal), Cecília (Gestora – Rede Municipal), Vânia (Educadora – 

Rede Municipal), Josilene Medeiros (Educanda), Esmeraldina 

(Educadora – Rede Municipal), Maria Margarida (IES - UFG); Mad’Ana 

(IES - IFG), Solimar (Educadora – Rede Municipal). A companheira 

Claudia justificou a ausência.   

 

No momento da apresentação os companheiros, em muitas falas, 

ressaltaram o cenário político que desmonta a luta e desmobiliza a 

articulação social em torno de pautas como a educação de jovens e 

adultos. Contudo, foi consenso entre os presentes, a necessidade de 

se estabelecer estratégias novas para levar o movimento do fórum à 

frente com a participação de educandos e educadores. Com esse 

ideário é que se passou ao primeiro ponto de pauta da reunião do 

Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos.  

 

1-Informes 

 

• O companheiro Marcos Otoniel (Conselho Municipal de 

Educação) informou aos demais que o Conselho Municipal de 

Educação é um parceiro do Fórum Goiano de EJA desde o 

início. Ele destacou que a companheira Cláudia Costa será a 

representante do conselho nas reuniões do fórum goiano.  

• A companheira Cecília (Gestora – Rede Municipal) destacou 

que a Escola Municipal Alice Coutinho está aberta para as 

atividades do Fórum Goiano de EJA.  

PAUTA 

1 – Informes; 

2 – Planejamento de atividades 

para o semestre de 2018; 

3 – Discussão e proposição de 

estratégias a partir da leitura 

dos documentos do PROFEN;  

4 Avaliação e discussão da 

proposta de extensão (portal do 

fórum) 

5 Avaliação e discussão do 

material explicativo sobre a 

EJA.  
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• O companheiro Rones Paranhos (IES – UFG) levantou a situação do fórum regional do 

entorno e a inviabilidade dos companheiros participar das reuniões aos sábados.  

• A companheira Mad’Ana (IES – IFG) disse aos demais que no contexto dos Institutos Federais 

em Goiás há um grupo de professores que discute a educação de jovens e adultos na relação 

com a educação profissional. Esse grupo apresentou um projeto para a realização do 1º 

Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos integrado à Educação Profissional. A 

proposta é que o evento aconteça em agosto de 2018, no IFGoiás (Goiânia). Foi salientado 

que depois de confirmado a realização do evento, o Fórum Goiano de EJA será informado.  

• A companheira Renusia (Educadora – Rede Municipal) informou que a secretaria municipal 

de educação de Goiânia realizará na próxima semana uma discussão sobre a BNCC e sua 

implantação no contexto da rede municipal de educação. Essa discussão será fechada à 

participação dos apoios da secretaria e conselho municipal de educação, sem a participação 

de educadores. A companheira informou ainda que a Gerência de EJA fará uma análise para 

estabelecer um paralelo entre a BNCC e a proposta curricular historicamente construída para 

EJA para ressaltar as incongruências.  

• A companheira Claudia Costa, mesmo ausente da reunião, encaminhou informações por 

mídias sociais sobre a realização da Conferência Municipal de Educação a ser realizada nos 

dias 01, 02 e 03 de março (2018) na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Goiás. Por deliberação dos presentes, ficou estabelecido que o Fórum Goiano de EJA 

encaminhará ao Fórum Municipal de Educação os seguintes nomes para participar da 

conferência: Rones Paranhos, Renusia Rodrigues, Mad’Ana, Cecilia, Esmeraldina e Maria 

José. Ainda sobre as informações de Claudia, foi dito que a reunião com a UNCME está 

confirmada para o dia 9 de março (2018) às 14h no Conselho Municipal de Educação. O 

Fórum Goiano de EJA deliberou os seguintes nomes para participar dessa reunião: Claudia 

Costa, Marcos, Rones e Mad’Ana.  

 

Pauta 2  

O companheiro Rones Paranhos (IES – UFG) retomou a discussão sobre o formato das reuniões do 

fórum. Ele disse que para o ano de 2018 será lançado mão de reuniões aos sábados com itinerância. 

Ressaltou que já havia recebido algumas observações de companheiros do interior sobre o dia 

(sábado) o que inviabiliza o transporte dos mesmos. Sobre esse aspecto, Esmeraldina sugeriu que 

fosse feita uma consulta aos fóruns regionais sobre as possibilidades de realização de reuniões 

durante a semana e em qual horário. O grupo entendeu que poderia haver a articulação com os fóruns 

regionais para realização de reuniões locais e que o Fórum Goiano se fizesse presente nessas 

reuniões. Houve também a compreensão de rearticular os fóruns regionais para que de fato exista 

um Fórum Goiano de EJA e isso envolveria a rearticulação dos fóruns regionais (grãos, entorno e 

águas). A companheira Mad’Ana se posicionou sobre a necessidade de massificar a discussão da 

EJA. A companheira Vania realizou uma fala em que ressaltou a estratégia de facilitar a participação 

das pessoas nas reuniões e disse se identificar com a ideia de um fórum que busca pessoas, que 

acolhe companheiros para a luta. Ao final da discussão surgiram as seguintes propostas de 

estratégias: a) rearticular os fóruns regionais com a realização de reuniões locais; b) pensar na 

possibilidade de realizar assembleias com educandos da EJA nas escolas; c) possibilidade das 

instituições de educação superior elaborar ações de extensão com a pauta da EJA. Face a essas 

propostas, o coletivo entendeu que elas devem ser pensadas ao longo do semestre e encaminhou as 

atividades a serem realizados no mês de março.  
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Encaminhamentos:  

• Ação de Março/2018  

o Próxima reunião ordinária será no sábado (17/03) – a proposta é realizar um convite à 

Gerência de EJA da Secretaria de Educação do estado com o objetivo de rearticular a 

parceria com o Fórum Goiano de EJA. 

o Consultar os diferentes representantes das cidades do entorno para articular uma 

reunião uma reunião com o Fórum Regional do Entorno (enviar e-mail para levantar 

datas para essa reunião).  

 

Pauta 3 e 4 – não houve discussão devido ao horário.  

Pauta 5  

A companheira Maria Margarida apresentou uma proposta de texto (Manifesto em Defesa da 

Educação como Direito – Não ao Fechamento das Escolas no Noturno – Não à Redução dos Tempos 

de Aprender e Ensinar). O texto foi lido na íntegra para os presentes e ficou encaminhado que a 

Coordenação do Fórum Goiano de EJA encaminharia o texto aos parceiros para contribuições.  

 

Encaminhamentos:  

• Data para o envio da proposta de texto: 18 de fevereiro de 2018.  

• As contribuições devem ser encaminhadas ao e-mail do Fórum Goiano de EJA até o dia 23 

de fevereiro de 2018 

 

***** 

Registros Fotográficos da Reunião 
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Síntese das atividades do Fórum para o mês de março/2018 

 

Conferência Municipal de Educação 

Data: 01/03 (noite), 02/03 (manhã e tarde) e 03/03 (manhã) 

Local: Faculdade de Educação – Universidade Federal de Goiás 

Participantes (Equipe do Fórum Goiano de EJA): Rones Paranhos, Renusia Rodrigues, Mad’Ana, 

Cecilia, Esmeraldina e Maria José. 

 

Reunião com a UNCME 

Data: 09 de março de 2018 

Local: Conselho Municipal de Educação (Goiânia) 

Participantes (Equipe do Fórum Goiano de EJA): Claudia Costa, Marcos, Rones Paranhos e 

Mad’Ana 

 

Agradecimentos 

 

O Fórum Goiano de EJA agradece a Escola Municipal Alice Coutinho por acolher a reunião do fórum 

e a todos os companheiros que estiveram presentes.  

 

 

 

Rones de Deus Paranhos 
Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de EJA 

 

Goiânia, 17 de fevereiro de 2018. 

 


