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HISTÓRICO 

 
 

O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos é um espaço de encontros permanentes e ações 
em parceria, que articula os diversos segmentos, instituições e movimentos sociais envolvidos com a 
educação de jovens e adultos, socializa iniciativas existentes com aprofundamento teórico-metodológico 
de temas em EIA e intervém na elaboração de políticas públicas e ações voltadas para esta modalidade 
educacional. 

Em 1999 foi constituída uma Comissão para a criação do Fórum Goiano de Educação de Jovens e 
Adultos que, promovendo reuniões periódicas, contatos permanentes e mapeamento das instituições 
envolvidas com EJA, mobilizou a participação das Secretarias Municipais de Educação de Goiânia e 
Senador Canedo; da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás; das Universidades Católica, 
Estadual e Federal de Goiás; da Câmara Municipal de Goiânia; dos Conselhos Municipais e Estaduais de 
Educação do Estado de Goiás; das Fundações Banco do Brasil e Bradesco; do Serviço Social da Indústria 
(SESI) e da Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente-GO (ARCA). 

Com este fortalecimento foi constituído o Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, em 29 
de novembro de 2002, que, dando continuidade à iniciativa daquela comissão, vem procurando agregar o 
poder público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e outras instituições, no 
sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado. 

O Fórum vem se consolidando e cumprindo seus objetivos, através da participação propositiva nas 
discussões sobre o Plano Municipal e Estadual de Educação, atuação em encontros locais, regionais e 
nacionais e promoção do Encontro Estadual do Fórum Goiano de EIA, realizado anualmente com 
temáticas como políticas públicas, financiamento, formação de educadores, sujeitos do processo 
educativo, currículo, educação do campo, educação inclusiva e tecnologia. 

Em 2004, o Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos comemorou seu segundo aniversário, 
celebrando especialmente a consolidação de um espaço de discussão de políticas públicas e de 
mobilização de ações que envolvam os segmentos da sociedade civil e as principais instancias políticas 
ligadas à educação de jovens e adultos. Nesse ano foi realizado o III Encontro Estadual do Fórum Goiano 
de Educação de Jovens e Adultos, que contou com a participação de 400 pessoas e em torno de 50 
municípios do nosso Estado. 

Centrando seus objetivos na proposição de temáticas pertinentes ao pensar e fazer a EJA e na 
possibilidade de construção de uma política democrática para a modalidade, o Fórum vem buscando 
fortalecer sua caminhada e alcance junto a outras entidades e segmentos da sociedade civil que tenham 
interesse na temática, promover trocas de experiências, dentre outros aspectos. 

Assim são objetivos do Fórum: debater e aprofundar concepções de educação de jovens e adultos 
(EJA); discutir, analisar e intervir na elaboração de políticas públicas e ações voltadas para EJA; articular 
as instituições envolvidas com a EJA; organizar, apoiar e participar de encontros locais, regionais e 
nacionais na temática da EIA; socializar as informações entre as iniciativas existentes de EIA, 
apresentação das experiências existentes no Estado de Goiás. 

É com o intuito de dar continuidade a esta caminhada que propomos a realização do 4° Encontro 
Estadual do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, no Centro Pastoral Dom Fernando, 

nos dias 06 e 07 de maio de 2005, com o Tema: POLÍTICAS PÚBLICAS E DIVERSIDADE NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PAPEL DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE 
CIVIL. 

 
Dinâmica de funcionamento: 
As reuniões do Fórum são mensais, na primeira quinta-feira de cada mês, das 14 às 18 h. Há um 

encontro Estadual anual. 
 
Entidades que compõem o Fórum 

UNDIME, Secretaria de Estado da Educação de Goiás, Secretarias Municipais, Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Universidade Católica de Goiás (UCG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Programa 
Vagalume, SESTISENAI, SESC, SINTEGO, SINDIGOIÂNIA, INCRA, PRONERA, Secretaria 
Municipal do Trabalho do Estado de Goiás, Fundação Bradesco, Fundação Banco do Brasil, Conselho 
Municipal de Educação de Goiânia (CME), Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE), Fórum de 
Educação Popular, Movimento dos Sem Terra (MST), ONG Moradia e Cidadania e Cia de Dança Vem 
Viver, representantes de alunos e professores de EIA, representantes do MOVA, entre outros. 


