
 

 

Encontro de Regionais do FPDEJA/MT

O Fórum Permanente de Debates sobre a Educa

de Mato Grosso realizou 

Coordenadores Regionais do FPDEJA/MT

encontro pudemos definir a agenda de trabalho para 2014, nesse sentido 

seguem as orientações para real

garantir a participação de todos os atores envolvidos no pro

emancipação, qualificação da oferta e garantia de efetivação de políticas 

públicas para EJA no estado de Mato Grosso, em todas as 

atendem a modalidade. 

Da realização dos encontros:

• O período de realização será de 

2014. 

• Assim que agendada a data do encontro a mesma deverá ser 

informada à Coordenação Estadual, através de email, seguido da 

programação proposta.

Das temáticas a serem debatidas:

• Debate sobre Alfabetização de Adultos no contexto da

Popular. 

• A Juvenilização da Educação de Jovens e

• A Educação Profissional na/da EJA

• Redistribuição Geográfica dos Municípios e 

FPDEJA/MT

FPDEJA/MT Coordenação 2013/2015 

Orientativo II/2014 

Encontro de Regionais do FPDEJA/MT 

Cuiabá, 24 de Fevereiro de 2014.

O Fórum Permanente de Debates sobre a Educação de Jovens e Adultos 

 nos dias 20 a 22 de Fevereiro seu VII

Coordenadores Regionais do FPDEJA/MT em Primavera do Leste

encontro pudemos definir a agenda de trabalho para 2014, nesse sentido 

s para realização dos Encontros Regionais que visam 

arantir a participação de todos os atores envolvidos no pro

emancipação, qualificação da oferta e garantia de efetivação de políticas 

públicas para EJA no estado de Mato Grosso, em todas as 

Da realização dos encontros: 

O período de realização será de 07 de Fevereiro a 25 de Maio de 

Assim que agendada a data do encontro a mesma deverá ser 

informada à Coordenação Estadual, através de email, seguido da 

gramação proposta. 

Das temáticas a serem debatidas: 

Debate sobre Alfabetização de Adultos no contexto da

A Juvenilização da Educação de Jovens e Adultos T

A Educação Profissional na/da EJA. 

Redistribuição Geográfica dos Municípios e Polos Regionais

FPDEJA/MT. 

 

 

Cuiabá, 24 de Fevereiro de 2014. 

ção de Jovens e Adultos 

VII I Encontro de 

em Primavera do Leste, neste 

encontro pudemos definir a agenda de trabalho para 2014, nesse sentido 

ização dos Encontros Regionais que visam 

arantir a participação de todos os atores envolvidos no processo de 

emancipação, qualificação da oferta e garantia de efetivação de políticas 

públicas para EJA no estado de Mato Grosso, em todas as esferas que 

Fevereiro a 25 de Maio de 

Assim que agendada a data do encontro a mesma deverá ser 

informada à Coordenação Estadual, através de email, seguido da 

Debate sobre Alfabetização de Adultos no contexto da Educação 

Trabalhadores. 

Polos Regionais do 



 

 

• Articulação p

do/no Campo

Da eleição dos delegados para o XIII Encontro Estadual 

Preparatório ao EREJA/CO em 2014:

• Será eleito 01um delegado titular 

15 segmentos que compõem o FPDEJA/MT;

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

 

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 

Vivência que

• Envio das fichas ao e

30 de maio de 2014

• Em caso de substituições de delegados pelo seu 

deverá ser informada até 03 de Junho.

Articulação para a criação dos Comitês Regionais da Educação 

Campo. 

Da eleição dos delegados para o XIII Encontro Estadual 

Preparatório ao EREJA/CO em 2014: 

Será eleito 01um delegado titular e 01 suplente representando os

15 segmentos que compõem o FPDEJA/MT; 

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

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 Discussão e 

 optar como 1ª e 2ª opção. 

Envio das fichas ao e-mail da secretária Keila Alves 

30 de maio de 2014, pelo Articulador (a) Estadual

Em caso de substituições de delegados pelo seu suplente,

á ser informada até 03 de Junho. 

 

 

s Comitês Regionais da Educação 

Da eleição dos delegados para o XIII Encontro Estadual 

e 01 suplente representando os 

As inscrições deverão ser efetuadas imediatamente ao término do 

As fichas deverão ser preenchidas com atenção e em todos os 

Grupo de Discussão e 

mail da secretária Keila Alves será até 

, pelo Articulador (a) Estadual. 

suplente, a troca 



 

 

Do relatório: 

• O mesmo deve conter todas as informações e discussões 

realizadas no encontro, especificando quais os encaminhamentos 

e propostas votados pelos participantes.

• A lista de delegados eleitos deverá constar no relatório assim 

como os suplentes.

•  O envio do rel

email da secretária Keila Alves

Do Encontro Estadual:

• Será realizado em Barra do Garças nos dias 05 a 07 de Junho de 

2014. 

Do Encontro da Região Centro Oeste:

• O III EREJA/CO acontecerá 

Agosto de 2014.

• Os delgados que participarão de encontro serão eleitos, 

respeitando os segmentos, no XII Encontro Estadual.

Das reuniões Ampliadas:

• Polos Regionais deverão realizar até 30 de novembro uma 

Reunião Ampliada

encontros realizados pelo FPDEJA/MT em 2014.

 

 

Secretária Estadual

O mesmo deve conter todas as informações e discussões 

realizadas no encontro, especificando quais os encaminhamentos 

e propostas votados pelos participantes. 

A lista de delegados eleitos deverá constar no relatório assim 

como os suplentes. 

O envio do relatório deverá ser enviado até 30 de maio 

secretária Keila Alves pelo articulador estadual.

Do Encontro Estadual: 

Será realizado em Barra do Garças nos dias 05 a 07 de Junho de 

Do Encontro da Região Centro Oeste: 

O III EREJA/CO acontecerá em Cuiabá entre os dias 07 e 09 de 

Agosto de 2014. 

Os delgados que participarão de encontro serão eleitos, 

respeitando os segmentos, no XII Encontro Estadual.

Das reuniões Ampliadas: 

Polos Regionais deverão realizar até 30 de novembro uma 

Reunião Ampliada para avaliação e considerações sobre 

encontros realizados pelo FPDEJA/MT em 2014. 

Keila Alves de Souza 

Secretária Estadual do FPDEJA/MT 

 

 

O mesmo deve conter todas as informações e discussões 

realizadas no encontro, especificando quais os encaminhamentos 

A lista de delegados eleitos deverá constar no relatório assim 

até 30 de maio no 

pelo articulador estadual. 

Será realizado em Barra do Garças nos dias 05 a 07 de Junho de 

em Cuiabá entre os dias 07 e 09 de 

Os delgados que participarão de encontro serão eleitos, 

respeitando os segmentos, no XII Encontro Estadual. 

Polos Regionais deverão realizar até 30 de novembro uma 

e considerações sobre os 


