
Resumo da I Reunião Ampliada do Fórum Regional de EJA da Baixada Cuiabana do ano de 

2012 

No dia 05 de maio de 2012 aconteceu a I Reunião Ampliada do Fórum Regional de EJA 

da Baixada Cuiabana do ano de 2012, a reunião teve início às 8h30 com a composição de mesa 

e abertura cultural do grupo musical “Cazulo”, este grupo esteve animando a reunião nos 

pequenos intervalos ocorridos durante toda a reunião. Após a abertura do evento, houve a 

composição da primeira mesa redonda que discutiu Políticas Públicas para a EJA. Compôs a 

mesa os professores: Joaquim (Gerente de EJA/SEDUC-MT), Antônio Marcos (Gerente de 

exames online/SEDUC-MT), Frank (Gerência da Educação do Campo/SEDUC-MT), Gilmar 

Mendes (Presidente do SINTEP-MT) e teve como coordenadora de mesa a professora Euzemar 

(Articuladora do Fórum Estadual de EJA). Após cada professor expor sobre as Políticas Públicas 

para a EJA conforme o lócus de trabalho, houve dois blocos de perguntas, cada bloco com 3 

perguntas sobre a temática da mesa. Ao final dessa mesa as 12h, houve um intervalo para o 

almoço e retornou foi as 13h30 com a composição da segunda e última mesa redonda, que 

teve como temática “Propostas Pedagógicas Curriculares aos olhos da nova resolução que 

dispõe sobre a EJA”. Fez parte dessa mesa a professora Maria Luzenira (Coordenadora de 

EJA/SEDUC-MT) que fez reflexão sobre quem são os sujeitos da EJA. O professor Júlio Viana 

(CUT), que acredita que a escola tem autonomia para construir sua própria proposta 

pedagógica. O professor Joilson (Representante do Conselho Estadual de Educação) que 

esclareceu o porquê das alterações na Resolução anterior que deu na construção dessa Nova 

Resolução. Essa mesa foi coordenada pela professora Jaqueline Mendes (Presidente da 

comissão que coordena o Fórum Regional de EJA da Baixada Cuiabana). Ao final das falas dos 

palestrantes houve apenas um bloco de perguntas com 3 perguntas que foi direcionada aos 

três professores que compuseram a mesa. Após as respostas, desfez a mesa e ocorreram duas 

eleições. A primeira sendo da nova Coordenação do Fórum Regional de EJA da Baixada 

Cuiabana e, a segunda eleição, dos delegados para o Encontro Estadual preparatório para o 

EREJA. As duas eleições foram conduzidas pelas professoras Keila (Secretária do Fórum 

Estadual de EJA) E Euzemar (Articuladora do Fórum Estadual). Na primeira eleição, houve 

apenas a inscrição de uma chapa, que foi eleita por unanimidade pela plenária. Assim ficou 

composta a Nova Coordenação: Coordenador João Dias, Vice-coordenadora Lígia Viana; 

Secretária Mediane Aparecida e Vice-secretária Eveline; Assessor Tecnológico Jefferson Bento 

e Vice-assessor Tecnológico Fernando de Souza; Secretária da diversidade Sônia Gonçalina e 

vice-secretária da diversidade Keila Alves (essa secretaria ainda será incorporada ao regimento 

do Fórum Regional); Articuladores Municipais: Cuiabá: Itamar e Marileide; Várzea Grande: 

Márcio e Michelli; Chapada dos Guimarães: Naize; Santo Antonio do Leverger: Marli; Nossa 

Senhora do Livramento: Cássio Manoel; Poconé: José Cardoso; Jangada: Márcia Cassini; 

Acorizal: Cássio; Barão de Melgaço, Planalto da Serra e Nova Brasilândia não houve nenhum 

articulador, pois não houve representantes desses municípios na reunião ampliada. Como já 

exposto, após essa eleição, houve a eleição de delegados e por fim, assinatura do livro Ata 

bem como recebimento do certificado de participação da reunião ampliada. Às 17h30 foi 

encerrada a reunião. 


