
 

Gestão 2009/2011 

Reunião da coordenação executiva 

Aos treze dias do mês de maio de 2011 a coordenação do Fórum Permanente de 

Debates sobre a Educação de Jovens e Adultos – FPDEJA reuniu-se na sede da 

SEDUC-MT na sala da biblioteca com o inicio dos trabalhos ás 15h15 h. Estiveram 

presentes o coordenador Alexandre Fagundes Cesário, Joilson Gonçalo Ventura, Keila 

Alves Souza, Euzemar Fátima Lopes Siqueira, e João Francisco Alderett Kosugue. 

O coordenador geral Alexandre Fagundes deu inicio a reunião agradecendo a presença 

de todos e propôs os seguintes temas para pauta: Planejamento do trimestre (maio, 

junho e julho), Encontro Regional do Centro Oeste I EREJA/CO em Campo 

Grande, Encontro de Coordenadores e Articuladores Regionais do FPDEJA/MT, 

X Encontro Estadual do FPDEJA/MT, Agenda Territorial, Eleição para a nova 

coordenação biênio 2011/ 2013,Comemoração dos  10 anos do Fórum EJA/MT, 

Fórum Estadual de Educação e Portal. 

Antes de iniciar a pauta, fez-se um breve relato dos últimos 5 meses do ano de 2011, 

apontando que o fórum estava trabalhando ao menos a nível de e-mail ,com a  

mobilização em relação a Audiência Pública de discussão da  proposta de Nova  

Resolução do CEE para a Educação de Jovens e Adultos, e que o mês de abril  foi 

considerado o que houve menor atividade da Coordenação do Fórum Estadual. 

Alexandre esclareceu que por motivos de novas atribuições profissionais o secretário 

Antônio Marcos Passos de Mattos estará afastado de suas funções na secretaria do 

Fórum e interinamente assume a função a articuladora Euzemar por tempo 

indeterminado. Será necessário auxilio dos demais membros haja vista a necessidade de 

ajudá-la. 

Passamos então para a organização do calendário 2010 par o primeiro trimestre: 

1) No mês de Maio definimos reservá-lo para organização do material referente o 

encontro estadual de 2010 que deverá ser enviado para a Euzemar. Acordamos também 

que a articuladora Keila Alves enviará ao João Francisco o último regimento do 

FPDEJA/MT com correções para ser publicado no portal e que a ata e o relatório do 

último encontro será finalizado pela Euzemar Lopes e revisado pela Keila Alves para 

posterior publicação no portal por João Francisco.  



 2) Para o mês de Junho será realizado o Encontro de Coordenadores e 

Articuladores Estaduais nos dias 17 e 18. Discutiu-se o local onde poderia ser  

realizada a reunião pois ,a situação complicada a em vista de  que o SINTEP-MT não 

pode neste momento oferecer as instalações devido a problemas fortuitos. Sendo assim 

os locais sugeridos foram o CEFAPRO e o IFMT-Campus Cuiabá 

Ainda no mês de Junho temos ainda a organização para a ida ao I Encontro 

Regional de Educação de Jovens e Adultos I EREJA/CO em Campo 

Grande que ocorrerá nos dias 19 a 21, sendo que o Alexandre entrará em contato com 

os delegados eleitos e lançará um e-mail com as informações necessárias aos delegados 

e que já foi encaminhado para o Instituto Federal o oficio de solicitação do ônibus para 

a ida ao evento. Caso resposta seja negativa por parte do Instituto Federal, recorremos 

ao recurso da SEDUC destinada ao fórum e em última instância o delegado arcará com 

seu deslocamento. 

Sobre os Encontros Regionais, constatamos que os mesmos deverão acontecer entre 

16/05 e 30/06 com a temática principal a priori a Resolução 03, e o documento 

orientativo que fizemos no encontro estadual, disponível no Portal, a respeito do nosso 

posicionamento diante das alterações que a Resolução trará. 

Pedimos que cada Regional produza um documento posicionando-se a respeito do tema. 

Este documento deve ser produzido contando com a participação de todos os envolvidos 

com a modalidade. Para os Regionais que terão eleição de Coordenação este ano 

pedimos que  já se preparassem para a mesma. 

3)No mês de julho iremos realizar o X Encontro Estadual do FPDEJA/MT. 

Prevemos que o encontro será  de no máximo 2 (dois) dias, com data pré definida para 

os dias 29 e 30/07 de 2011., Levantamos algumas indagações sobre qual seria o 

melhor lugar para realizá-lo pois , prezamos por um local que nos ajudaria  a 

economizar nas despesas, já que a situação é complicada e não temos fonte recursos. 

A discussão sobre a Agenda Territorial de Integração da Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos foi posta com a argüição de Joilson Ventura que está como 

representante do fórum, ele expôs a sua insatisfação com a organização da coordenação 

da Agenda Territorial, pois dentre outros fatores  propõe reuniões com pouco prazo para 

que os representantes das instituições possam se organizar. Joilson chegou até a pedir 

sua substituição, no entanto Alexandre propôs uma última ação do fórum para com a 

coordenação da Agenda uma vez que no IEREJA/CO haverá uma mesa para falar das 

ações da Agenda em cada estado. Definiu-se que, Alexandre e Joilson farão um 

documento conjunto, mostrando o posicionamento da FPDEJA diante da Agenda 

Territorial e encaminharão a Secretária Rosa Neide, para Secretária Adjunta Fátima, a 

Superintendente das Diversidades Débora Pedrotti,a Coordenadora da Educação de 

|Jovens a Adultos  Maria Luzenira e para o Coordenador da Agenda  Sávio antes do 

encontro. 



Sobre a nova coordenação o coordenador Alexandre Fagundes não pretende pleitear 

uma reeleição por motivos pessoais dentre eles de acúmulo de trabalho haja vista seu 

novo posto dentro da SEDUC. 

Referente às Comemorações dos 10 anos de Fórum, aguardaremos o encontro de 

coordenadores para sugestões dos regionais, mas durante o Encontro Estadual 

pretendemos realizar alguma atividade. Cada regional poderá também pensar em algum 

tipo de comemoração. 

Sobre o Fórum Estadual de Educação, discutiu-se que poderíamos buscar um assento 

dentro do mesmo em vista que a Educação de Jovens e Adultos é peça fundamental 

dentro da educação. Para tal Joilson ressaltou que uma vaga só para o fórum de EJA 

seria muito difícil e sugeriu que nos organizássemos com os demais Fóruns Sociais 

(Diversidades, Campo e Educação Infantil, Ensino Médio, Economia Solidária) para 

que tenhamos um assento para os Fóruns Sociais, ficou então decidido que faremos um 

ofício para os supra citados fóruns sociais para chamá-los para uma conversa  sobre esta 

possibilidade. 

Sobre o portal, foram apontadas as dificuldades que estão ocorrendo é imperativo 

buscarmos soluções o mais breve possível. 

Foi decidido que o Alexandre entrara em contato com Eurismar Alves para que o 

mesmo agende uma reunião com o IF sobre a situação do projeto do portal junto ao 

IFMT para solucionar o problema. 

 João Francisco buscará junto a Brasília, com a Meire Cunha, informações sobre uma 

possível prorrogação do prazo da prestação de contas do projeto. 

Ficou decidido ainda que o Alexandre Fagundes envie em forma digital o Plano 

Estadual de Educação, para João Francisco, e o mesmo publicará no Portal Fórum EJA 

Sem mais para o momento, o coordenador Alexandre agradeceu a presença de todos e a 

secretária empossada Euzemar leu a ata, sendo aprovada e assinada por mim e pelos 

presentes na reunião. 

Euzemar Lopes _________________________________________________________ 

Joilson Ventura _________________________________________________________ 

Keila Alves ____________________________________________________________ 

Alexandre Fagundes _____________________________________________________ 

João Francisco__________________________________________________________ 

 


