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

PERNAMBUCO DE 2011. 

Aos 03 dias do mês de fevereiro de 2011, reuniram-se na sala 13 do Centro de Educação da 

UFPE, os seguintes membros do Fórum.  Sr. Cláudio Azevedo representando o município de 

Amaragí, a Sra. Mírian Burgos representante do Fórum EJA PE, a Sra. Maria Luiza 

representando a prefeitura de Garanhuns, a Sra. Roberta Silva representante do IFPE, Sra. 

Waldênia Leão representante da UPE- Garanhuns, a Sra. Nayde Lima rep.do Centro Paulo 

Freire – Estudos e Pesquisas, Evanilson Alves de Sá, Rep. do Fórum EJA –PE, Laércio – rep. Da 

SEDUC – Arcoverde, a Sra. SheylaSouza– professora  do Núcleo de Línguas e estudantes de 

Letras- CAC – UFPE, apoio do Portal do Fórum EJA PE, Cicero Carlos rep. De Barretos, as Sras. 

Josiane e Ana Luzia rep. De Vitória de Santo Antaõ. A ata foi redigida pela Sheyla Souza com as 

seguintes informações e deliberações. A reunião teve inicio com uma discussão sobre o 

planejamento para 201;ficou definido que as reuniões ordinárias do Fórum serão realizadas 

sempre nas primeiras sextas-feiras do mês, no horário das 8h 30min; Sugestão de Evanilsonre-

convidar os representantes das instituições âncora do Fórum, bem como as demais 

instituições; encontros Regionais serão realizados em setembro de 2011;o encontro Estadual 

será realizado em outubro de 2011; oencontro Nacional em novembro de 2011; o Fórum EJA 

fará uma avaliação da Agenda Territorial no âmbito de nosso Estado; o Fórum buscará uma 

articulação para participar da reunião da UNDIME,  a fim, de mobilizar os Secretários (as) de 

Educação dos municípios no apoio as ações do Fórum em prol de políticas públicas para EJA;os 

representantes do Fórum EJA PE enviará a carta de princípios aos parceiros do Fórum como 

modelo para a partir desta criarmos nosso modelo para endereçar aos Secretários de 

Educação do Estado e municípios; ficou definido que deveremos ser mais incisivos no convite a 

outros parceiros para participar do Fórum EJA;  foi sugerido pelo Cláudio Azevedo uma projeto 

de extensão uma parceria entre o Fórum e uma instituição de ensino superior federal, sendo 

acatado pelos presentes; foi sugerido por Cláudio Azevedo e Mírian Burgos o pleito junto ao 

componentes da Agenda Territorial do Estado de Pernambuco para custear a realização do 

curso de Gestão Social, que foi ofertado aos representantes dos Fóruns Mírian Burgos e 

Cláudio Azevedo e A Coordenadora do Programa Paulo Freire escolarizado a Sra Vera Capucho 

ministrado pela UNESCO-ICAE-MEC, tendo sido nossa solicitação acatada pelos membros 

presentes, com a ressalva de que o curso deve estar vinculado à uma Instituição de Ensino 

Superior;  a Sra. Lilian representante do SESI, eleita no último encontro Estadual como uma das 

representantes do Fórum EJA PE, comunicou de maneira informal a SraMírian de sua 

dificuldade em assumir tal função devido as demandas do SESI, neste sentido, ficou definido 

que o SESI-Lilian, deverá informar via ofício a sua saída da coordenação, o mesmo se aplica a 

qualquer dos membros da representação que assim o façam; definimos ainda na oportunidade 

que os representantes do Fórum deverão solicitar audiência com o Secretário de Educação do 

Estado de Pernambuco e logo em seguida com os prefeitos das cidades, como estratégias de 

repúdio por parte do Fórum de EJA em relação ao fechamento das turmas de EJA. Ficou 

definido que nossa próxima reunião ordinária acontecerá em 18 de março por conta do 

carnaval em local e data a ser definido posteriormente. Sem mais declarações, encerro está 

ata. Sheyla Souza. 
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