
Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2009, no Conselho Estadual de Educação de Mato 

Grosso situado na rua Comandante Costa, reuniu-se a coordenação do Fórum 

Permanente de Educação de Jovens e Adultos de Mato Grosso – FPDEJA, estando 

presentes Joilson Ventura, Alexandre Fagundes, Antônio Marcos Passos e João Alderett 

Francisco Kosugue, com a seguinte pauta de reunião: encontro de coordenadores, centro 

de documentação, agenda do fórum, CONAE, agenda territorial, Brasil alfabetizado, 

reunião ampliada. 

O coordenador geral Alexandre deu inícios a reunião as 8:40 h, agradecendo a presença 

de todos e fazendo alguns informes sobre a agenda da secretaria de educação que não há 

condições financeiras de realizarmos o encontro dos coordenadores no mês de fevereiro 

como previsto. 

Com relação ao centro de documentação informou que na foi adiada a ultima reunião 

que haveria logo estão remarcando para uma nova data juntamente com o grupo 

formado do centro de documentação. 

Na pauta que referente a CONAE, Joilson Ventura expôs a preocupação que muita 

gente não sabe o que esta acontecendo na CONAE, logo Alexandre concordou e disse 

que ainda esta faltando um pouco de divulgação. 

Sobre a agenda territorial,, na data de hoje no período vespertino haveria a reunião da 

agenda na Secretaria Estadual de Educação sendo que ele estaria presente em tal 

reunião. 

Na pauta Brasil alfabetizado, Joilson Ventura, disse que a EJA, tem um papel funda 

mental com a questão da alfabetização, sendo que ele considera a EJA muito mais além 

da alfabetização, expondo que falta movimento (literalmente) nessa questão. 

Pauta da reunião ampliada, Alexandre, expôs que por motivo do EREJA em MS ter 

mudado sua data passando para o mês de novembro, Mato Grosso poderia realizar a 

reunião preparatória para o EREJA em uma outra data. 

Sendo assim foram feitos os seguintes encaminhamentos:     

O encontro de Coordenadores foi remanejada para março com provável data em 25 e 26 

do respectivo mês. 

Encaminhar para Artemis o material para o centro de documentação que Joilson ira 

finalizar e Alexandre irá encaminhar. 

Sobre a CONAE, com a proposta de Joilson de fazer uma carta explicativa e 

encaminhar para os delegados de Mato Grosso, sendo a proposta aprovada. 

Encaminhamento da agenda territorial, será entregue na tarde de hoje um oficio com a 

proposta de ampliação dos membros da comissão da agenda, o oficio será elaborado 

pelo secretário Antonio e entregue pelo coordenador Alexandre.  

Encaminhado que na reunião de coordenadores terá um momento para falar do Brasil 

alfabetizado, além disso será feito o convite para Euzemar Fátima, para que articule os 

movimentos que tem algum envolvimento com o Brasil Alfabetizado. 

Encaminhado de remanejar a reunião ampliada preparatória para o EREJA para o mês 

de junho ainda sem data definida.  

Ainda fica encaminhado que o secretário Antonio Marcos faça o oficio para o SINTEP-

Cuiabá, solicitando o local para o encontro de março.  

Encaminhado que o assessor tecnológico João Francisco faça as mudanças assim que 

organizada das novas datas e atualize o calendário do fórum com os remanejamentos, 

além disso esperara a lista de e-mails de todos os participantes de EJA que o 

coordenador geral Alexandre tem para que se possa enviar um e-mail a todos 

informando das orientações curriculares.  

Sendo assim, a coordenação concordando com os encaminhamentos o coordenador deu 

por encerrado a reunião.  


