
Caros e Caras Representantes dos Fóruns de EJA do Brasil, 

 

Devido a algumas solicitações, informamos que as inscrições para o XI ENEJA serão 

prorrogadas até o dia 2 de setembro, quarta-feira próxima, impreterivelmente. Informamos 

também que essa data não mais será renovada. Portanto, quarta-feira é a data-limite sem 

nova prorrogação. Nessa oportunidade aproveitamos para esclarecer também: 

 

- As vagas remanescentes dependem do encerramento das inscrições em tempo hábil para 

que o Fórum do Pará e a Equipe do Portal se articulem para abrir o processo de inscrição 

das referidas vagas. 

- O surgimento de vagas remanescentes somente se dá através da desistência por parte dos 

Fóruns ao quantitativo das 20 vagas disponibilizadas. E o que define esta desistência é a 

não inscrição até o novo prazo.  

- O Fórum que não inscrever sua delegação até o dia 02/09, disponibilizará 

automaticamente o restante de suas vagas aos outros Fóruns que tiverem interesse em 

inscrever delegados ainda não contemplados. Não podendo o Fórum que tiver desistido ou 

não inscrito os delegados dentro do prazo, pleitear o direito às mesmas após a divulgação 

das vagas remanescentes. 

- As solicitações de vagas remanescentes deverão ser feitas direto ao Fórum do Pará pela 

lista dos Fóruns que, depois de analisada, repassará o quantitativo final de cada Fórum à 

Equipe do Portal para que possam preparar o banco para essas novas inscrições.  

- As inscrições para vagas remanescentes continuarão no mesmo esquema. Assim que o 

Representante inscrever o quantitativo de delegados aos quais o respectivo Fórum terá 

direito, o banco de dados se fechará automaticamente.  

- No XI ENEJA não existe a qualidade de convidado. Portanto, só é considerado delegado 

aquele que estiver inscrito dentro das 20 vagas e/ou nas demais vagas remanescentes que 

possam ser disponibilizadas para cada Fórum. 

- O Representante que levar ao XI ENEJA pessoa excedente e que não estiver inscrita na 

condição de delegado arcará com todas as despesas da mesma: diárias no hotel e 

alimentação. Haverá lista com os nomes dos delegados inscritos na recepção do hotel e 

aquele que não tiver seu nome relacionado na referida lista negociará, juntamente com o 

responsável pelas inscrições de cada Fórum, diretamente com o próprio hotel de acordo 

com a disponibilidade de vagas no mesmo.  

- A orientação para a compra de passagens de candidatos a delegados pelas vagas 

remanescentes é de responsabilidade de cada Representante. 

 

Evitemos quaisquer contratempos para além dos já inevitáveis, 

 

Atenciosamente, 

Coordenação do Fórum do Pará 

 


