
Realização

Ribeirão das Neves/2012

23ª Plenária do
Fórum Metropolitano 

de EJA 

GRUAR Metropolitano 

Acesse o portal dos fóruns de EJA:
http://www.forumeja.org.br/
http://forumeja.org.br/mg/

http://www.forumeja.org.br/mg/node/356 

Contato:
 Núcleo de Educação de Jovens e Adultos - 

NEJA, Faculdade de Educação UFMG, 
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - 

Belo Horizonte/MG - Tel: (31)3409-5319.

NEJA/FAE/UFMG; Secretar ias  de 
Educação dos municípios de Belo 
Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, 
Ribeirão das Neves, Santa Luzia,  Colégio 
Imaculada Conceição.

PARCERIAS: 



O Fórum Metropolitano de EJA da Região de 
BH - Fórum Metrô - é um movimento 
construído com diversos segmentos da 
sociedade, dentre eles: Universidades, 
Sistema “S”, Movimentos Sociais e ONGs, 
Sindicatos, Administrações Públicas...           
O objetivo desse movimento é discutir, avaliar 
e propor políticas públicas para a EJA na 
esfera federal, estadual e municipal. 

Esse movimento iniciou-se em Minas Gerais, 
no ano de 1999, e a partir de alguns encontros 
sobre a EJA que já vinham acontecendo em 
outras partes no Brasil. Desde esse período, o 
Fórum Mineiro de EJA, vem realizando um 
grande trabalho de mobilização, intervenção e 
socialização dessa modalidade educativa.

Atualmente, totalizamos dez fóruns regionais, 
a saber: Fórum do Leste, Fórum do Oeste, 
Fórum Zona da  Mata ,  Fórum dos  
Inconfidentes, Fórum do Norte de Minas, 
Fórum “A caminho do mar”, Fórum dos 
“Campos das Vertentes”, Fórum do Sudeste, 
Fórum Centro-Oeste Mineiro e Fórum da 
Região Metropolitana de BH.

As plenárias do Fórum Metrô ocorrem na 
última sexta-feira do mês, bimestralmente. 
Temos um grupo articulador encarregado de 
organizar e pensar politicamente esses 
encontros – GRUAR. Esse grupo se reúne toda 
primeira quinta-feira de cada mês.

PROGRAMAÇÃO:

A EJA EM RIBEIRÃO 

DAS NEVES: 

FÓRUM METRÔ: REALIZAÇÃO:

A Rede Municipal de Ribeirão das 

Neves oferece o ensino fundamental 

para jovens, adultos e idosos, curso 

regulamentado pelo Parecer 012/2007 

que fundamenta a  Resolução 

074/2007.

A docência é exercida por professores 

concursados, que apresentam perfil 

para o trabalho com a diversidade 

apresentada, na perspectiva da 

unidocência.

A oferta do curso se dá nos núcleos de 

EJA em 15 escolas que abrangem 22 

locais diversificados de atendimento            

igrejas, escolas estaduais e municipais, 

associações comunitárias... - e em       

4 escolas que oportunizam o PAEC – 

Promovendo o Ajuste no Ensino por 

C ic lo  fac i l i t ando  o  acesso  e   

permanência do educando.

* 18h - lanche e credenciamento;

* 18h30min - momento cultural; 

* 18h50min - mesa Institucional e Hino                         
Nacional;

* 19h - chamada dos municípios;

*19h10min - composição mesa do Fórum:   

Dra. Analise (Coordenação) e Dra. Maria 

Amélia Giovatti- Convidada

* 20h30min - microfone aberto

* 21h30min - encerramento

Tema - “EJA: novos olhares superando   

preconceitos”

Data: 29/06/12

Local: Centro de Convenções do CAIC

Rua Principal, 86 - Santa Paula

Ribeirão das Neves
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