
Aos 23 dias do mês de janeiro de 2010, aconteceu no Condomínio Esmeralda em 

Cuiabá-MT, uma reunião do Fórum Permanente de Educação de jovens e adultos – 

FPDEJA – com os seguintes presentes: Alexandre Cesário, Joilson Ventura, Antonio 

Marcos Mattos, Sonia Somavile, João Francisco Kosugue, Margarida Campos, Keila 

Alves, Ivana Bognar, Clecy Machado. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 

calendário para 2010, diagnóstico dos Fóruns, Centro de Documentação, Agenda 

Territorial, reuniões ampliadas, discutir sobre a necessidade de ampliar o número de 

articuladores estaduais, já com o indicativo de alguns nomes e, por fim, estabelecer 

algumas estratégias para articulação dos Fóruns.    

O coordenador geral do fórum deu início a reunião as 8:30, agradecendo a presença de , 

justificando as ausências de Eurimar, Maria do Socorro e Marlene, e passando a palavra, 

imediatamente a palavra, para o vice coordenador estadual, Joilson Ventura, a fim de 

que este fizesse uma breve exposição do que havia sido discutido na última reunião. 

Joilson expôs que nesta reunião fora discutido o calendário do Fórum. Durante a fala 

Alexandre, aproveitou para questionar até que ponto os fóruns regionais tem a 

autonomia, por exemplo, para estipularem os seus calendários. Entende-se que em vista 

do calendário estadual ser definido a partir de uma demanda maior, ou seja, nacional, os 

Fóruns regionais, nesta mesma lógica, precisam se adequar ao calendário do Estadual. 

Não se trata de falta de autonomia e sim lógica de organização.  

Em seguida, foi discutida a questão da divulgação das informações, sobretudo no portal 

do Fórum, que não está ocorrendo de forma adequada. Sendo que os fóruns regionais, 

neste aspecto, estão deixando a desejar. Com isso, surgiu a seguinte colocação por parte 

do assessor tecnológico João Francisco, que sugeriu a realização de uma oficina com os 

coordenadores tecnológicos dos fóruns regionais, para que sejam instruídos e, deste 

modo, procurar solucionar tal problemática. 

Joilson prosseguiu falando acerca da sua visão e da análise pessoal que faz de que o 

fórum de Mato Grosso está avançando, com destaque nas regiões onde eles estão mais 

articulados inclusive para o EREJA, além dos seminários de formação. 

A seguir, referiu-se a outra pauta, que trata do Centro de Documentação da EJA, 

destacando que já houve uma reunião em 15 de dezembro do ano de 2009, que teve 

como objetivo de realizar o levantamento do que cada um presente, o que cada 

representante poderia contribuir para o Centro, quando o projeto se concretizar. Em 

relação a sua contribuição, o Fórum Estadual propôs fazer o levantamento das políticas 

da EJA, até a presente data. Outro informe foi de que aconteceu no último dia 22 de 

janeiro, uma nova reunião para o centro de documentação, prevendo o avanço do 

projeto. Discutindo como será estruturado o projeto em si, além de discutir, de que 

forma será estruturado o Centro de Referência. Se uma parte física ou somente virtual, 

ficando esta questão a definir, porém dependente mais do que tudo de outros fatores 

como a existência do local. Considerando a existência de vários espaços da União, 

como de forma legal se poderia assumir algum destes espaços, para a construção do 

espaço físico para este Centro?   

Na pauta das reuniões ampliadas se discutiu as datas limites de envio dos dados a 

respeito dos participantes e/ou outras informações para a realização dos encontros para 

dos fóruns regionais.  

Na pauta da Agenda Territorial foi levantado que não está havendo os avanços 

esperados. Espera-se uma outra postura e encaminhamentos da coordenação da Agenda. 

Assim, levantou-se a hipótese, por parte do Joilson, de sua substituição enquanto fórum. 

Os membros da coordenação do Fórum presentes a esta reunião, não concordaram que 

Joilson se retirasse da comissão da Agenda. Destacando que se este saísse, seria apenas 

por um desejo pessoal. Além disso, discutiu-se que talvez se fizesse um 



encaminhamento para a comissão da Agenda Territorial, sugerindo a ampliação desta 

comissão, devido ao não avanço da mesma, haja vista que o aumento de pessoas, 

pudesse solucionar tal problema. 

Por fim, retirou-se os seguintes encaminhamentos: 

Os Diagnósticos dos fóruns deverão ser finalizados no encontro de coordenadores na 

reunião de fevereiro. 

Em relação ao Centro de documentação, o Fórum Estadual terá de envolver de forma 

mais efetiva os fóruns regionais. Enquanto isso, fazendo este trabalho, aguardará a 

reunião do centro de documentação de agosto. 

Para a Agenda Territorial, o Fórum traz como encaminhamento a ampliação da 

comissão estadual. E o nome indicado seria o do coordenador Alexandre Cesário.  

As reuniões ampliadas da EJA terão como tema central Currículo da EJA, e terá a 

confirmação do nome para palestrante. Trata-se da sugestão de um colóquio a realizar-

se no dia 19/03/10. Com objetivo duplo de formação e de angariação de fundos.  

Sobre articulação dos fóruns regionais,  

Fica a cargo do coordenador Alexandre e a da articuladora Keila elaborar uma minuta 

orientativa para os encontros regionais e Estadual do FPDEJA. 

Fica como tarefa do Secretário, Antônio Marcos, enviar ofício ao Sindicato, 

confirmando a data para a reserva do local para o Encontro bem como para hospedagem 

dos participantes.  

Como tarefa de Ivana e Sonia a confecção de um Folder para divulgação do Fórum, 

mais especificamente de sensibilização da população para a EJA. 

      Alexandre destacou a proposta da realização do EREJA, enviada pelo Fórum de MS 

concomitante a um grande evento que se realiza nos dias 11 a 13 de junho naquele 

Estado, constando a seguinte pauta: documento da CONFINTEA, documento da 

CONAE e documento do ENEJA.  

   Reunião com coordenadores municipais nos dias 26 e 27/02, para discussão sobre o 

critérios de envolvimento, articulação, divulgação e fortalecimento do Fórum com um 

todo.  

A data limite para o Encontro Estadual definido como de 01/03 a 15/04/10 o 

preparatório para o ENEJA, Ficando para os municípios encaminhar para a coordenação 

Estadual até o dia 20/04 o nome dos delegados de cada regional para o encontro 

estadual e os relatórios.  

Decidiu-se ainda desenhar um organograma detalhado dos participantes do Fórum, 

ficando tal incumbência a cargo de Joílson. 

De 01/03 a 15/04 encontro preparatório do EREJA. Este terá como documento base os 

documentos supracitados e relatórios do ENEJA e da CONAE.  

Acerca do Seminário de Formação que aconterá em Canoas (RS), de 27 a 30/05, no qual 

o Estado de MT tem o direito a 10 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma; 04 para 

as IES e 06 para o Fórum, o qual definirá critérios para a escolha dos representantes.   

Aprovou-se o calendário para o 1º Semestre de 2010 das atividades do FPDEJA, o qual 

se encontra a disposição no portal do Fórum.  

Será enviado ofício para os Fóruns regionais de Alta Floresta e Cáceres solicitando uma 

posição destes regionais acerca da situação atual destes Fóruns e possíveis 

encaminhamentos.  

Sonia fica responsável pela confecção da lista de presença para os próximos encontros 

do FPDEJA.   


