ORIENTATIVO I / 2015
Encontro Regionais do FPDEJA/MT
Cuiabá, 09 de Abril de 2015.
O Fórum Permanente de Debates sobre a Educação de Jovens e Adultos de Mato
Grosso realizou nos dias 19 a 21 de Março o VIII Encontro de Coordenadores do
FPDEJA/MT, no município de Comodoro/MT. O encontro que teve como tema “Unindo
campo e cidade na defesa pelo direito a educação”, foi caracterizado por riquíssimos
debates em prol da educação de jovens e adultos e suas especificidades, tivemos a
oportunidade de termos novas experiências no sentido de organização de nossos encontros
e nossa estadia em Comodoro foi repleta de aventuras. Durante as discussões no encontro
definimos a agenda de trabalho do Fórum de Educação de Jovens e Adultos de Mato
Grosso do ano de 2015. Nesse sentido segue abaixo as orientações para organização dos
Fóruns Regionais de EJA durante o corrente ano, bem como os encaminhamentos a serem
tomados.
Informamos ainda que em breve será encaminhado o Relatório do VIII Encontro
de Coordenadores.
1. DA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS:


O período de realização será de 23 de março a 22 de maio de 2015.



Assim que agendada a data do encontro à mesma deverá ser informada à
Coordenação Estadual, através do email (forumejamatogrosso@gmail.com),
seguido da programação proposta.



A relação de delegados eleitos para participação do XIV Encontro Estadual no
município de Juína deverá ser encaminhada através de email, impreterivelmente até a
data 25 de maio de 2015.

1.1 Temáticas a serem debatidas:


A EJA em diálogo com o Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação – a
construção de uma Política Pública de Educação de Jovens e Adultos e Idosos.



Políticas Públicas e Programas para a Educação de Jovens e Adultos –
Profuncionário em questão.



Campo e Cidade na defesa da luta pelo direito à educação.



O Papel dos Fóruns Regionais e da Coordenação Estadual do FPDEJA/MT.



EJA e Educação Popular

1.2 Rodas de Prosa dos Grupos de Trabalho:











EJA e educação do campo, quilombola, indígenas, populações ribeirinhas
EJA e educação inclusiva
EJA e educação para privados de liberdade
EJA e educação profissional
Financiamento na EJA
EJA no contexto da economia solidária
Formação de educadores na EJA
Currículo, metodologia e avaliação na EJA
Materiais de apoio, ambientes virtuais multimídia e EJA
Diferentes sujeitos da EJA: jovens e terceira Idade

1.3 Da eleição dos delegados
No Encontro Regional deverá ser realizada a eleição dos delegados que
representarão o Fórum Regional no XIV Encontro Estadual Preparatório ao XIV ENEJA:
“A EJA no contexto da Educação Popular” que será realizado no período de 24 a 27 de
junho de 2015, no município de Juína/MT.
Será eleito 01 um delegado titular e 01 suplente representando os 15 segmentos
que compõem o FPDEJA/MT:















01 Educando EJA municipal;ok
01 Educando EJA estadual; ok
01 Educando EJA federal; ok
01 Educador EJA municipal; ok
01 Educador EJA estadual; ok
01 Educador EJA federal; ok
01 Gestor de EJA municipal; ok
01 Gestor de EJA estadual; ok
01 Gestor de EJA federal; ok
01 Movimento Social/ Sistema S/ Conselhos;
01 Instituição formadora IFMT
01 Instituição formadora CEFAPRO;
01 Instituição formadora Universidades;
01 Coordenador Regional

OBS: Será cobrada uma taxa de inscrição dos delegados no valor de R$30,00 (trinta
reais). A taxa de inscrição deverá ser recolhida pelo coordenador regional do polo como
contribuição ao Fórum de EJA. O coordenador regional deverá repassar os valores
arrecadados ao diretor financeiro do FPDEJA/MT Profº Osvaldo Pereira da Cunha Silva.
Os repasses dos recursos deverão ocorrer no primeiro dia do Encontro Estadual.
1.4 Das inscrições:


As inscrições deverão ser efetuadas imediatamente ao término do Encontro Regional.



As fichas deverão ser preenchidas com atenção e em todos os campos, é
imprescindível que indique o Grupo de Trabalho que optar como 1ª e 2ª opção.



Envio das fichas de inscrições de delegados ao e-mail da comissão executiva
(forumejamatogrosso@gmail.com), será impreterivelmente até 25 de maio de
2015, pelo Coordenador/a Regional.



Em caso da não possibilidade de participação do delegado eleito, o mesmo deverá ser
substituído somente pelo seu suplente. A troca deverá ser informada até 05 de
Junho. Se a troca não for informada na data estipulada o delegado substituto ficará
sem o certificado.



1.5 Relatório do Encontro Regional:


O mesmo deve conter todas as informações e discussões realizadas no encontro
regional, especificando quais os encaminhamentos e propostas votadas pelos
participantes.



A lista de delegados eleitos deverá constar no relatório assim como os suplentes.



O envio do relatório deverá ser até 25 de maio no email da Comissão Executiva
(forumejamatogrosso@gmail.com) pelo Coordenador/a Regional.

2. DO XIV ENCONTRO ESTADUAL:


Será realizado no município de Juína nos dias 24 a 27 de Junho de 2015.



A programação do Encontro Estadual está sendo construída pela comissão executiva
com colaboração de todos que fazem parte do grupo de e-mails. Quando finalizada
será encaminhada por email para todos os regionais.
3. DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (ENEJA):



O XIV ENEJA acontecerá em Goiânia/GO entre os dias 23 e 26 de Setembro de
2015.



Os quinze delegados que participarão do XIV Encontro Nacional serão eleitos no
Encontro Estadual de Juína, respeitando os segmentos que compõem a estrutura do
ENEJA, bem como a legitimidade dos representantes.

4. DAS REUNIÕES AMPLIADAS:


Os Polos Regionais deverão realizar até 30 de novembro uma Reunião
Ampliada para avaliação e considerações sobre o XIV Encontro Estadual em
Juína/MT e XIV Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos em
Goiânia/GO.

Agradecemos a atenção de todos e desejamos que tenhamos excelentes encontros, e que
possamos junto “avançar em nossa construção coletiva por uma educação de jovens e
adultos libertadora!”.
Comissão Executiva do FPDEJA/MT
Rosemary da Luz – Coordenadora Estadual
Osvaldo Pereira - Vice - Secretário
Jefferson Bento de Moura – Assessor Tecnológico
Adriano Sebastião Lucas – Vice - Assessor Tecnológico
Ivana Bognar – Articuladora Estadual
Euzemar Fátima L. Siqueira – Articuladora
Rosenilda Gragel - Articuladora Estadual
Gilmar Soares – Articulador Institucional
Deyse Catanosa – Coordenadora Pólo de Juína/MT

