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

PERNAMBUCO 

Em 02 de maio de 2011 no auditório do Centro de Educação na Universidade Federal de 

Pernambuco houve o segundo Encontro do grupo de estudos sobre a Educação de Jovens e 

Adultos com a palestra ministrada pelo Deputado Federal Paulo Rubem Santiago, abordando 

sobre o Plano Nacional de Educação com o seguinte tema: “Educação de Jovens e Adultos e o 

PNE: Por um novo projeto de sociedade. No referido Encontro contamos com a presença dos 

seguintes participantes: O Sr. André Ferreira – Vice – Presidente do Centro Paulo Freire – 

Estudos e Pesquisas como coordenador da mesa de debate; a Sra. Joelma H.O.Braga – Sec. de 

Educação de Igarassu; Maria Inês Almeida – Sec. Educ. do Estado de PE; Sandra Montenegro – 

UFPE; Mírian Burgos e Lílian Andrade representantes do Fórum EJA-PE; Alcineide Germano e 

Lucineide Maria da Silva – Sec. de Educ. de Nazaré; Mirtes R. dos Santos Melo – Sec. de 

Educação de Camaragibe; Regina Maria da Silva – Secretaria da Mulher; Maria Candida Sérgio 

e Cicero Leal de França- Sec. de Educação do Estado; Sheyla Souza – NLC-UFPE apoio ao Portal 

do Fórum EJA PE; Joseane de Oliveira – Sec. de Educação; Jaci Lima – Ass. do gabinete do 

Deputado Paulo Rubem Santiago; Janaina Souza Soares – Sec. de Educação de Belo Jardim; 

os(as) estudantes da AEB-FABEJA: Maria Aparecida de S. Oliveira, Maria Alessandra Batista, 

Maria Aizil Souza Barros, Maria Cristina de S. O.Silva, Wilianny Marcena Brito, Maria Amanda 

N. de Andrade, Gisélia Bezerra de Vasconcelos, Marilene Benigna Coelho, Maria Valdirene M. 

S. e Margarida Maria da Silva; Gabriele Laila de Araújo – UFPE; as estudantes Maria Francisca 

S. de Oliveira e Girlene Carvalho Santana – AEB-FABEJA; os (as) representantes do Município 

de Caruaru Maria Erivalda dos S. Torres, Lúcia de Fátima Gomes de Santana e Anderson de 

Castro Fraga; Erica Naisa Diogo da Silva – UFPE; as(os) representantes da GRE Mata Norte – 

Nazaré da Mata as senhoras Marineis Maria M. Silva,  Ana Paula Bezerra da Silva e Angélica 

Maria Gomes de Vasconcelos; Laércio dos Santos- GRE-Arcoverde; Maria Solange de Lima e 

Valuzia Arcoverde de Brito Silva – FABEJA; Aldeniz dos Santos – Sec. de Educação do Estado; 

Cintia Marques de Oliveira – UFPE; Giselle Anne Rodrigues do Nascimento – UFPE; Etiene 

Florentina de Souza – SEDUC-PE; Maria Nayde Santos Lima – Centro Paulo Freire – Estudos e 

Pesquisas; as representantes da Sec. Municipal de Gravatá senhoras Maria do Socorro C.P. 

Teixeira, Edileuza Ana dos Santos e Adriana Maria da Silva Morais;  Amanda P. Lins Cavalcanti – 

UFPE; Márcia Regina Barbosa – UFPE; Gleyce de Lima Espíndola, Dayse Anne Neves Florêncio e 

Maira B. Valença – UFPE; Clara Maria de Lima Costa – Programa Paulo Freire – SE-PE; Carlos 

Eduardo de Lima – Assessor do Deputado Paulo Rubem Santiago; Ana Patrícia S. Moraes; as 

estudantes da UFPE-CE: Lais Rodrigues, Joyce Ludiwuili, Amanda M. Jordão de L. Silva, Diandra 

de Fátima M. Campos, Rayana Cavalnte de Souza, Poliana Cavalcante de Souza, Marcella 

Taiane de Lima Silva, Maria Auxiliadora B. Santos, Paloma C. da S. Silveira, Roberta de Moura 

Torres, Ana Carla do Nascimento, Allyna Isabella Casé Silva, Andréia Custódio Porto, Lídia 

Maria da Mota, Judite Maria Lourenço, Aline Cabral da Silva, Karine Valeria P. Silva, Daniele 

Caroline R. Araújo, Janaina Florentino da Silva, Juliane Francisca da Silva, Emmanuele S. da 

Costa, Cláudia Silva Moreira, Juliana Lima B. de Araújo, Dayne dos Santos Figueira e Kysy Taysa 

F. do Nascimento; Marcela Simone Secundes e Joseane Duarte – GRE Mata Centro – Vitória de 

Santo Antão; Gabriel Lopes de Santana, Adna Maria F. da Silva, e Andreica Anekes – UFPE; 

Maria Luiza M.B. Carvalho e Maria do Socorro V. de Vasconcelos – rep. da Sec. de Educação de 

Garanhuns; Úrsula Carla Barbosa – UFPE. No já referido Encontro do grupo de Estudos da EJA o 



deputado fez considerações em torno das seguintes questões: Evolução do Analfabetismo e do 

Analfabetismo Funcional no Brasil 2004-2009 e do PNAD 2009: Primeiros resultados- situação 

da Educação Brasileira-avanços e problemas. Neste primeiro momento contamos com a 

participação de 88 pessoas com registro em ata e com a presença dos seguintes municípios: 

Recife, Igarassu, Nazaré da Mata, Camaragibe, Belo Jardim, Olinda, Caruaru, Arcoverde, 

Gravatá, e Vitória de Santo Antão. Também se fizeram presentes as seguintes instituições: 

Secretarias de Educação dos Municípios acima, Universidade Federal de Pernambuco através 

de professores e estudantes, a Secretaria da Mulher, a AEB-FABEJA, o SESI, e a ONG – Centro 

Paulo Freire- Estudos e Pesquisas. Após as considerações do Deputado e do diálogo com o 

público presente passamos para o segundo momento que diz respeito à reunião ordinária do 

Fórum EJA-PE. Neste momento estiveram presentes os seguintes membros do Fórum: Sra. 

Lilian Andrade rep. do Fórum e do Serviço Social da Indústria – SESI e a Sra. Mirian Burgos – 

rep. do Fórum e do Centro Paulo Freire-Estudos e Pesquisas; a Sra. Maria Erivalda Tores, Sra. 

Lúcia de Fátima Gomes e o Sr. Anderson de Castro Fraga representantes da Sec. Municipal de 

Educação de Caruaru; o Sr. Laercio dos Santos – representante da GRE de Arcoverde; a Sra. 

Nayde Lima – representante do Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas; Sra. Maria Inês 

Almeida rep. da SE-PE; Alcineide Germano e Lucineide Maria da Silva representantes da Sec.de 

Educação de Nazaré da Mata, a Sra. Mirtes R dos S. Melo rep. da Sec. Municipal Camaragibe; 

os Senhores(as) Cicero Leal de França e  Maria Candida Sérgio rep. da Sec. de Educação do 

Estado de PE; as Sras. Joseane Duarte e Marcela Simone Secundes rep. da GRE Mata Centro – 

Vitória de Santo Antão;  as Sras. Maria Luíza M.B. Carvalho e Maria do Socorro V. Vasconcelos 

rep. da Sec. de Educação de Garanhuns; a Sra. Janaína Souza Soares rep. da Sec. de Educação 

de Belo Jardim; as Sras. Marineis Maria M. Silva, Ana Paula B. da Silva e Angélica Maria Gomes 

de Vasconcelos representantes da GRE Mata Norte – Nazaré da Mata. Iniciamos a reunião com 

a apresentação ao grupo da Sra. Sheyla Souza estudante do Curso de Letras da UFPE e 

professora do Núcleo de Línguas e Culturas - NLC. A mesma é responsável pelas traduções dos 

documentos produzidos pelo Fórum para a língua espanhola. Na sequência foi explicado pela 

Sra. Mirian Burgos que seria feita a leitura da primeira, segunda e terceira ata, referentes aos 

encontros ocorridos nos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano com o propósito de 

serem validadas com a assinatura de todos que estiveram presentes. Durante a leitura da ata 

do dia 18 de março de 2011, a Sra. Inês Almeida solicita que seja feita uma ratificação no 3ª 

item, onde aborda sobre o ofício a ser enviado ao Secretário de Educação. A mesma esclarece 

que a Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e Médio deve ser citada enquanto 

modalidade de ensino e não como ensino regular. Todavia, por se tratar de uma ata cuja data 

a Sra. Inês não esteve presente, não acatamos a sugestão como alteração na já citada ata, mas 

como sugestão para os próximos documentos. Na sequencia as atas foram lidas e em seguida 

assinada pelos presentes cujos nomes constavam nas mesmas. A Sra.  Marcela Secundes  

representante da GRE de Vitória de Santo Antão questionou sobre os dias definidos 

anteriormente para reunião ordinária do Fórum, e ficou estabelecido que se darão sempre nas 

primeiras sextas-feiras de cada mês. Alegou que mantermos este dia da semana fixo traz 

dificuldades para participação, uma vez que as maiores demandas do seu município ocorrem 

nos dias de quinta e sexta-feira. Sendo assim, pleiteou junto aos presentes que o calendário de 

reuniões do Fórum Estadual de EJA de Pernambuco se desse sempre na primeira semana do 

mês e não especificamente nas sextas-feiras, pois desta forma os participantes que não tem 

disponibilidade nas sextas-feiras poderiam comparecer às reuniões quando estas forem em 



outros dias da semana. Após as considerações dos presentes acatamos o pleito e definimos 

que as próximas reuniões se darão na primeira semana do mês e não mais com calendário fixo 

nas primeiras sextas-feiras. Como primeira ação de atendimento a este pleito definimos que 

nossa próxima reunião acontecerá no dia 02 de junho de 2011, quinta-feira, às 08h30 no 

auditório do SESI/Centro de Ensino Supletivo, com a palestra da Sra. Nayde Lima. Em seguida 

Mírian torna pública a necessidade em nos reunirmos no município de Caruaru para 

organização do XI Encontro Estadual do Fórum de Educação de Jovens e Adultos de 

Pernambuco que acontecerá nos dias 25 e 26 de agosto em Caruaru. Foi colocada a dificuldade 

de transporte para levar os grupos até o referido município. Nayde sugeriu que nos 

cotizássemos. Mírian fala das dificuldades que o Fórum tem no momento de financiar alguma 

atividade. Lilian coloca que verá a possibilidade do SESI disponibilizar um veículo, uma vez que 

ninguém se pronunciou diante da sugestão de Nayde. Neste momento, Maria Luiza, 

representante do município de Garanhuns, coloca que fica difícil os municípios dos interiores 

ajudarem, pois estes terão que vir até Recife pegar as pessoas, depois retornar ao Recife 

deixar as pessoas e só depois voltarem ao município de origem, neste caso, se torna inviável 

devido a distância. Neste momento, Mirian expõe que, devido à necessidade de darmos 

visibilidade às ações do Fórum durante estes vinte anos de sua existência, deveríamos tentar 

investir, como captação de recurso para a manutenção do Fórum EJA PE, na compra dos livros 

do Fórum com os registros históricos de sua trajetória cuja produção e custeio se deram 

através da senhora Nayde Lima. Inês Almeida coloca a importância de ser posto no regimento 

do Fórum uma forma oficial de angariarmos renda, além do livro, diante as necessidades do 

Fórum. Quanto à questão do regimento, Mírian informa que essa questão já foi discutida em 

outros momentos e que chegamos à conclusão de que o Fórum não deveria ter regimentos 

por ser um movimento social. Entretanto, diz que podemos pensar nesta possibilidade, e em 

outro momento, retomar as discussões. Definimos, então, que a capitação de recursos para o 

Fórum se dará principalmente através das vendas dos livros do Fórum de EJA PE, mas também, 

das cotas realizadas entre os militantes do Fórum. Entretanto, deixamos para definirmos os 

critérios para gerenciar os recursos que arrecadaremos via cota em nossa próxima reunião. Em 

seguida fomos comunicados através da professora Janaina Soares, de Belo Jardim, que o 

município disponibilizará o transporte para conduzir os participantes da reunião que ocorrerá 

em Caruaru no dia 19 do mês corrente às 14h. Logo em seguida, a professora Inês Almeida 

representante da SE-PE (sede) também anuncia que o Fórum poderá contar com um 

transporte no dia 19 de maio cedido pela SE-PE com a mesma finalidade de conduzir as 

pessoas que participarão da já citada reunião no município de Caruaru. Mirian socializa com os 

presentes que, para o curso de gestão social, já conseguimos fechar a parceria com a UFPE no 

que se refere à certificação e coordenação, uma vez que o curso se dará como um curso de 

extensão cujo formato será de maneira presencial e a distância. Na oportunidade não 

pudemos discutir carga horária e metodologia uma vez que ainda não foram definidos. 

Informa ainda, que nesta ação iremos contar com o apoio do professor Sérgio Abranches - 

UFPE. Na sequência a Mírian Burgos divide com os presentes a preocupação com o Fórum 

Metropolitano. Enfatiza que na última reunião do Fórum Metropolitano só compareceram 

cinco pessoas/instituições. Neste sentido, teme pelo enfraquecimento e desmobilização do 

Fórum, inclusive por conta do Encontro Estadual que se aproxima.  Solicita que nós pensemos 

uma forma de articular a participação dos militantes nos encontros do Fórum Metropolitano. 

O Sr. Laercio dos Santos – representante da Sec. de Educação do Município de Arcoverde, 



socializa o 7º Encontro do Sertão que acontecerá no dia 03/06 e a Sra. Erivalda diz que o do 

Agreste acontecerá no dia 10/06 no município de Cupira e terão como parceiros outros 

municípios cujos nomes não foram citados. Mirian socializa com os presentes sobre sua 

incumbência enquanto representante do Fórum de EJA PE na Agenda Territorial em divulgar as 

ações do Fórum em prol da educação de Jovens e Adultos, neste sentido, explica que a 

socialização que será feita pela Mírian só terá legitimidade se houver a contribuição dos que 

compõem o Fórum. Por esta razão, solicita que todos (as) encaminhem para o e-mail do 

Fórum: forumejape2011 (qual o resto do email?) até o dia 15/05 as ações do Fórum pela 

Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco em seus municípios e/ou instituições. O grupo 

acatou proposta feita pela Mírian. Erivalda pede que a representação do Fórum envie um 

ofício para o SESI solicitando o patrocínio das camisas. Erivalda questiona sobre a definição do 

tema para o Fórum Estadual e Mirian explica que este depende também do tema no Fórum 

Nacional, porém foi deliberado no grupo que, se até o dia 10/05, o tema do nacional não for 

definido, o grupo deliberará sobre a temática a ser abordada. Nayde sugere darmos 

continuidade ao trabalho sobre o PNE, lembrando que para ser enviado ao Congresso serão 

aproveitadas apenas as contribuições dos Fóruns Regionais. Mirian solicita deliberação sobre a 

reunião ordinária do Fórum e o 4º Encontro do grupo de estudos do Fórum que acontecerá na 

primeira semana do mês de julho com o tema da CONFINTEA de acordo com o que foi 

estabelecido em reunião anterior, para que o mesmo aconteça no município de Jaboatão 

como mais um esforço em descentralizar as ações do Fórum e assim, tentar atrair mais 

adeptos ao Fórum.  A proposta foi acatada por unanimidade. As representantes Mírian e Lílian 

encerram a reunião agradecendo ao grupo a participação de todos, ressaltando que têm 

ciência das dificuldades enfrentadas por todos e todas para chegarem até a UFPE devido as 

fortes chuvas. Sem mais para o momento, encerram esta ata as representantes do Fórum EJA 

PE Lílian Andrade e Mírian Burgos. 

 


