
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE 

PERNAMBUCO 

Em 18 de março de 2011 reuniram-se no auditório do Centro de Educação na Universidade 

Federal de Pernambuco os componentes do Fórum. Estiveram presentes os representes do 

Fórum o Sr. Evanilson Alves de Sá – representante da Sec. de Educação do Município de 

Jaboatão, o Sr. José Silva- rep. da Sec. de Educação do  Município de Moreno,  a Sra. Lilian 

Andrade - rep. do Serviço Social da Industria – SESI, e a Sra. Mirian Burgos – rep. do Centro 

Paulo Freire - Estudos e Pesquisas. Estiveram presentes também a Sra. Maria Erivalda dos 

Santos Torres e Lúcia de Fátima Gomes Santana – representantes da Sec. Municipal de 

Educação de Caruaru, a Sra. Ana Selva – representando o Conselho Estadual de Educação, o Sr. 

Laércio dos Santos – representante da Sec. de Educação do Município de Arcoverde, a Sra. 

Nayde Lima –representante do Centro Paulo Freire, a Sra. Rosineide Silva - representante do 

Município de Camaragibe, Sra. Maria Aparecida Cruz, representante do IFPE (Agenda 

Territorial), Sra. Ana Paula Bezerra, representante da GRE Mata Norte, Sra. Edilene Rocha - 

representante do Município de Jaboatão e o Sr. Antônio Santos - representante AMPA. 

Iniciamos nossa reunião com alguns informes por parte da Sra. Mírian Burgos em seguida 

anunciado: o Sr. Mauro Silva, ex-coordenador do Fórum de EJA PE é o novo Diretor de Políticas 

na SECAD-MEC; o Centro Paulo Freire - Estudos e Pesquisas está em processo de composição 

de chapas para os que se interessarem em concorrer a nova Diretoria do Centro; O Fórum de 

Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco receberá 05 exemplares da publicação do III 

Seminário Nacional de Formação, na oportunidade, Mírian Burgos questionou quanto ao 

endereço para onde os livros deveriam ser encaminhados, sugerindo o nome do Centro Paulo 

Freire. A sugestão foi acatada por unanimidade. Informou, ainda, que foi pleiteado o 

financiamento e a realização do Curso de Gestão Social junto aos componentes da Agenda 

Territorial, tendo sido a  proposta  acatada, faltando ainda fechar os detalhes junto àquela 

comissão por conta das tramitações burocráticas; justificou na ocasião a ausência do Cláudio 

Azevedo- representante  do Município de Amaraji, da Waldênia Leão representante  da UPE,  

da Sra. Roberta Monica A. da Silva  representante  do IFPE, da Sheyla Souza – NLC/CAC/UFPE, 

uma vez que todos (as) estiveram ausentes por motivo de trabalho. O segundo item da pauta 

tratou do Fórum Metropolitano, a Mírian Burgos socializou com os presentes a importância de 

acompanhamento de perto das ações do Fórum Metropolitano, e concluímos que deveríamos 

contatar o Município de Olinda representante do Fórum Metropolitano e tentar uma 

articulação conjunta a fim de tentarmos fortalecer coletivamente o já referido Fórum. Como 

primeiro esforço nesta articulação, a Edilene, de Jaboatão, se dispôs a tentar contato com 

Carminha, representante do Município de Olinda, e saber como estão sendo encaminhadas as 

ações do Fórum Metropolitano. O terceiro ponto de pauta tratou da socialização junto aos 

presentes do ofício que será encaminhado ao Secretário de Educação do Estado de 

Pernambuco por conta do Fechamento das turmas de EJA. Neste momento, o texto foi lido 

pelo Sr. Evanilson Alves de Sá e em seguida alguns presentes teceram algumas considerações e 

ou sugestões. Exemplo: a Ana Selva (Conselho Estadual de Educação) e Edilene (Município de 

Jaboatão) sugeriram que acrescentássemos outros itens na pauta como: interfaces entre os 

Programas de Alfabetização e a EJA Regular, formação do Professor da EJA. A representante do 

Conselho de Educação se coloca como facilitadora entre o Fórum e a Secretaria de Educação 

do Estado para comunicação. O quarto item tratou da informação, via Mírian Burgos, de que o 



ENEJA (Encontro Nacional da Educação de Jovens e Adultos) acontecerá em Salvador, no mês 

de setembro de 2011, e que por esta razão precisaríamos adequar as datas de nossos 

Encontros Regional e Estadual. Deverão ser realizados com certa antecedência ao ENEJA. Após 

algumas considerações tecidas pelo grande grupo, definimos que as datas serão as seguintes 

para a realizações dos Encontros Regionais e Estadual: Encontros Regionais acontecerão até a 

primeira quinzena de junho e o Encontro Estadual acontecerá até a segunda quinzena de 

agosto de 2011. Após esta definição a Sra. Erivalda Torres representante do Município de 

Caruaru que irá sediar o nosso próximo Encontro Estadual expôs algumas de suas 

preocupações com a realização do evento. Entre elas: o quantitativo de participantes, uma vez 

que estamos planejando um evento para 400 pessoas e que isto demanda investimento em 

infraestrutura, alimento, material, entre outros. Erivalda Torres teme que se repita o que 

houve em Jaboatão por ocasião do último Encontro Estadual quando tivemos um público 

presente muito menor do que o esperado em todos os dias do Encontro. Preocupa-se ainda, 

com os mediadores ou coordenadores dos grupos temáticos (Círculos de Cultura temático), 

pois percebeu que no último encontro Estadual sediado por Jaboatão houve caso em que o (a) 

mediador(a) não foi muito coerente com a proposta a ser discutida, e sugeriu que a pessoa 

que for coordenar a plenária na leitura e votação das proposições seja mais cortês com a 

platéia e com o grupo que está sendo votado; sugeriu que houvesse no momento da sessão 

plenária uma secretária exclusiva para contabilizar e registrar os delegados eleitos para o XII 

ENEJA. Neste momento, Mírian Burgos sugeriu que criássemos, com antecedência, uma ficha 

contendo todos os dados necessários à inscrição dos delegados, para não cairmos no 

improviso; ainda neste item o Sr. Evanilson Alves de Sá enfatizou que é necessário registrar os 

critérios para eleição dos(as)  delegados(as) uma vez que estes critérios já existem, são 

utilizados por ocasião das eleições, todavia ainda não estão registrados. O Sr. Laércio dos 

Santos sugere tentarmos evitar o esvaziamento no Encontro Estadual que tentemos articular 

as regionais. O Sr. Evanilson Alves de Sá sugere a Sra. Erivalda Torres que faça um 

mapeamento dos parceiros com os quais o Município de Caruaru poderá contar para a 

realização do Encontro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco. Todas estas 

sugestões foram acatadas pelos(as) presentes. O próximo item da pauta tratou do Portal do 

Fórum EJA PE, Mírian Burgos solicitou aos presentes que imprimam esforço na tentativa de 

encaminhar ao Fórum EJA-PE documentos como fotos e relatórios das ações dos Fóruns 

Regionais para que possamos incluir em nosso portal. Reitera a necessidade de que o Portal 

possa ser utilizado como mecanismo não só de comunicação entre os interessados, mas 

também, de formação para educadores e estudantes. Comunica, ainda, na oportunidade, que 

as pessoas que estão prestando serviço ao Portal, são o Sr. Ricardo e a Sra. Sheyla Souza, que 

até o momento ainda não receberam nenhuma remuneração pelos seus serviços, pois houve 

um atraso por parte do Ministério de Educação. Este item de pauta tratou, também, da 

instalação do Grupo de Estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos que será uma ação do 

Fórum EJA PE a partir das discussões oriundas das articulações via Portal-Fórum EJA PE, 

juntamente com a UNESCO e a UFPE na pessoa do Professor Sérgio Abranches. Na 

oportunidade Mírian Burgos sugeriu que fizéssemos a instalação do Grupo de Estudos em 

nosso próximo encontro de reunião ordinária do Fórum e a sugestão foi acatada. Como 

palestrante para este Encontro o Evanilson Alves de Sá sugeriu a Sra. Nayde Lima autora do 

Livro Registros Históricos do Fórum de Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco.  A 

sugestão do nome da professora Nayde Lima e o tema foram acatados por todos os presentes. 



Mírian Burgos sugeriu, para dividir a Mesa com a professora Nayde Lima, o nome do professor 

Sérgio Abranches uma vez que já havia tido uma articulação anteriormente neste sentido. 

Definimos que a data de instalação do Grupo de Estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos 

se dará em 01 de abril de 2011, no auditório do Centro de Educação, às 08:30h, a fim de 

mantermos a regularidade de nossos Reuniões Ordinárias, uma vez que estas devem acontecer 

sempre na primeira sexta-feira de cada mês.  O último ponto de pauta tratou da representação 

do Fórum EJA PE, neste caso da distribuição das funções de seus representantes, ficando 

definido: Ficará sob a responsabilidade do Sr. Evanilson Alves de Sá – representante do 

Município de Jaboatão - a articulação do Fórum junto às instituições a fim garantir o 

fortalecimento do Fórum: nestes estão incluídos os Fóruns Regionais e o Metropolitano (Neste 

caso, contará com o apoio da Edilene de Jaboatão); à Sra. Lilian – Rep. do SESI coube a 

responsabilidade pela Secretaria do Fórum, ou seja, emissão dos ofícios ordinários, bem como 

a socialização via e-mail da ata posterior a cada reunião e encaminhamento ao Sr. Silva para 

providenciar sua inserção no Portal do Fórum EJA PE (com o apoio do IFPE. Esta instituição 

precisará ser consultada para saber se aceitará dar tal apoio); ao Sr. Silva coube a 

responsabilidade de alimentar o portal (o Sr. Silva contará com o apoio do Sr. Cláudio 

Azevedo), à Sra. Mírian Burgos coube a responsabilidade direta por continuar com a 

representação do Fórum EJA PE na agenda Territorial (O Sr. Evanilson Alves de Sá será seu 

suplente na Agenda). Após a reunião ampliada reuniram-se os quatro representantes do 

Fórum e foi sugerido pela Mírian Burgos que além do nome da Nayde na Mesa, seria 

interessante pensarmos mais um nome para aprofundar a discussão sobre a EJA, uma vez que 

se trata da instalação do Grupo de Estudos sobre a EJA. Foi definido, ainda, a nossa ajuda no 

que se refere ao lanche do próximo Encontro e assim distribuímos: O Evanilson Alves de Sá 

ficou responsável por trazer biscoitos doces, o José Silva bolacha integral, copos para água e 

café, a Lílian Andrade trará café, açúcar y adoçante, e a Mírian Burgos providenciará o gelágua, 

água, e copos descartáveis para água e café. Definimos ainda na ocasião que iremos sugerir 

que a cada encontro quatro instituições assumam o lanche dos próximos encontros. Nesta 

reunião, além de todos os itens citados acima também houve o momento em que os 

representantes do Fórum Lilian Andrade, Mírian Burgos e Evanilson Alves de Sá juntamente 

com os demais presentes discutiram questões que tratavam diretamente da ação de cada um 

junto ao Fórum o que foi muito positivo. O processo foi a princípio difícil, porém foi positivo, 

porque dissolveu as dúvidas que estavam pairando sobre a ação e função de todos (as) 

exercidas na Representação do Fórum. Sem mais para o momento, eu Mírian Burgos, encerro 

esta ata com a contribuição das Sras. Erivalda Torres representante da Sec.de Educação de 

Caruaru, da Sra. Rosineide Cabral - rep. da Secretaria de Educação do Município de 

Camaragibe e da Sra. Nayde Lima – rep. do Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas. 

 


