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Na luta pela garantia da educação e aprendizagem de pessoas jovens e adultas 

enquanto direito, a Faculdade de Educação (FE) da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

juntamente com alguns parceiros vem trabalhando de forma intensa. De tal forma que se 

atinja cada vez maior número de pessoas que se encontram na condição de analfabetismo 

ou baixa escolaridade, propiciando uma educação de qualidade para todos. A Faculdade de 

Educação tem inserido a EJA no curso de Pedagogia (estágio, núcleo livre de EJA e 

ementas das disciplinas do curso) e além disso, tem desenvolvido atividades de pesquisa e 

extensão nesta modalidade, dentre elas o Grupo de Estudos de Educação de Adolescentes 

Jovens e Adultos (GEAJA), e as atividades do Fórum Goiano de Educação de Jovens e 

Adultos, e nele o Portal do Fórum. O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, 

implantado em 29 de novembro de 2002, constitui-se em um espaço de encontros 

permanentes, com reuniões mensais, e ações de parceria com as secretarias municipais e 

estadual de educação de Goiás; das instituições de ensino superior (Universidade Federal de 

Goiás, Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás e Goiano); os conselhos municipais e estadual de educação 

do estado de Goiás; do Serviço Social da Indústria (SESI); da União Nacional dos 

Conselhos Municipais de Educação – UNCME/Goiás; Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação de Goiás - SINTEGO; movimentos sociais e fóruns regionais, busca articular 

os diversos segmentos, instituições, organizações não governamentais e movimentos 

sociais envolvidos com a EJA, procurando através destes encontros socializar iniciativas já 

existentes com aprofundamento teórico-metodológico de temas em EJA, unindo forças na 

elaboração de políticas públicas e ações direcionadas para esta modalidade de educação. 

Dessa dinâmica surge o Portal do Fórum Goiano de EJA que se constitui um ambiente 

virtual no qual é possível manipular, armazenar e pesquisar documentos e conteúdos 

relacionados à EJA, além de permitir o acesso a vários links  que possibilitam acessar a 

história do Fórum Goiano, quem são seus parceiros, suas ações, agenda, eventos 

constituindo se um ambiente virtual interativo. 

 

                                                 
i
 Faculdade de Educação/UFG - rosimeirycarvalho@hotmail.com 

ii
 Faculdade de Educação/UFG – me.castro@terra.com.br 

http://www.sintego.org.br/
http://www.sintego.org.br/

