
Instruções aos Delegados que irão participar do I EREJA/CO 

Senhores Delegados e Convidados ao I EREJA/CO, trago algumas informações 

importantes para a nossa organização quanto a ida para Campo Grande: 

1) Sairemos no dia 18/06 às 21hs (previsão). 

2) A concentração dos delegados será no IFMT, Campus Octayde Jorge da Silva – 

Cuiabá – (antiga ETF/CEFET), sito a Rua Professora Zulmira Canavarros, 95, 

Centro, próximo ao Conselho Estadual de Educação, aproximadamente 05 

minutos da Rodoviária de Cuiabá. 

3) Conseguimos negociar com o IFMT uma estrutura mínima para recebê-los e, 

neste sentido, o IFMT irá disponibilizar uma sala para guardarmos as bagagens 

e/ou realizarmos uma reunião, sua estrutura de vestiário para a higiene pessoal 

dos delegados do interior. Informamos também que no sábado dia 18 o refeitório 

do IFMT servirá almoço ao valor de R$13,00 o kg. 

4) As despesas referentes a gastos diversos como, por exemplo, o deslocamento do 

município até Cuiabá e da capital até Campo Grande ficam sob a 

responsabilidade do delegado, haja vista o Fórum MT não possuir recursos para 

tal. 

5) Toda a delegação de Mato Grosso durante o encontro terá direito a hospedagem 

e alimentação fornecida pela organização do evento. O Fórum MT conseguiu em 

parceria com o IFMT o translado até Campo Grande, bem como dentro da 

cidade até o local do evento, diariamente. 

6) Será garantida hospedagem para todos os delegados, no entanto estes devem 

trazer roupas de cama e banho para uso particular, uma vez que o evento não os 

disponibilizará . Lembramos que o Estado do Mato Grosso do Sul possui 

temperatura mais amena do que estamos acostumados aqui em Mato Grosso, 

neste sentido, aconselhamos não se esquecer de incluir agasalho caso a 

temperatura possa cair.  

7) A Coordenação Estadual do FPDEJA e representantes do IFMT estarão no dia 

18 durante todo o dia no IFMT, para recepcionar os delegados/convidados. 

8) Parte da delegação residente em Rondonópolis irá embarcar no próprio 

município. O local e o horário serão definidos juntamente com os representantes 

da Coordenação Estadual residentes em Rondonópolis. 

9) Um delegado irá embarcar em Jaciara. Entraremos em contato para definirmos o 

melhor local para isso. 

10) Em uma mensagem anterior, havíamos informado aos Articuladores Estaduais e 

Coordenadores Regionais do FPDEJA/MT, que iríamos realizar uma reunião de 

organização de nossos trabalhos nos dias 17 e 18 aproveitando a presença dos 

mesmos na capital, por causa da ida ao EREJA/CO. Ocorre que não 

conseguimos disponibilizar o aparato logístico necessário para trazer 

antecipadamente os Coordenadores Regionais e os Articuladores Estaduais no 

dia 17. Além disso, os Coordenadores de Cáceres, São Félix, Primavera do 

Leste, Nova Mutum e Comodoro viriam apenas para a reunião, pois os mesmos 



não irão participar do EREJA/CO. Outro problema para a realização da reunião 

no dia 17 é que os Articuladores de Rondonópolis e a Coordenadora Regional 

irão embarcar por lá mesmo. Com base nestas informações, decidimos realizar 

apenas o inicio de nossa articulação no sábado 18, período vespertino, no IFMT, 

com os Coordenadores e Articuladores que vêm para ir ao EREJA/CO. Quando 

toda a delegação estiver junta e estivermos com representação de um número 

maior de regionais iremos encaminhar as discussões que necessitam de 

deliberações. Desta forma, solicito a todos os Articuladores Estaduais e 

Coordenadores Regionais que irão ao EREJA/CO, que estejam no sábado a tarde 

no IFMT, para uma reunião de trabalho. Se algum delegado puder se fazer 

presente também na reunião representando o seu regional, solicitamos que 

converse com o seu coordenador para representá-lo. 

11) Os representantes do IFMT que irão embarcar em Cuiabá que se dispuserem 

participar conosco da reunião, para se interarem das discussões do FPDEJA/MT, 

caso ainda não tenham tido oportunidade de estar em nenhuma reunião do 

Fórum regional do qual fazem ou irão fazer parte, serão muito bem vindos 

12) Com relação à preparação dos delegados para o EREJA/CO. Considerando que 

vamos representar o estado em um Encontro Regional é muito importante que os 

mesmos se posicionem nas discussões, contudo com o conhecimento do que se 

esta discutindo. Desta forma alem dos documentos em anexo sugerimos que 

todos dêem uma olhada documento Marco de Belém (IV Confintea), Documento 

Final da CONAE 2010. No Portal do Fórum EJA Brasil e na bandeira de Mato 

Grosso também encontramos muitos documentos importantes para a 

qualificação dos delegados. 

13) Qualquer dúvida estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. No 

Portal do Fórum Bandeira Mato Grosso no link Coordenação estão todos os 

nossos a disposição. 

Obrigado.  

 

http://forumeja.org.br/mt/ 
 


