
Reunião extraordinária do Fórum EJA PE 

 

Aos sete dias do mês de abril reuniu-se na biblioteca do Centro de Educação-UFPE o Prof. Dr. 

Sérgio Abranches coordenador do projeto do Portal do Fórum EJA-PE uma parceria entre o 

Fórum e a Universidade Federal de Pernambuco, o Sr. Cláudio Azevedo membro do Grupo 

Gestor do Fórum EJA PE e Mirian Burgos representante do Fórum EJA PE. A reunião teve como 

pauta a renovação do Projeto do Portal do Fórum EJA PE e a realização do Curso de Gestão 

Social. Definimos em reunião que tentaremos a renovação do Projeto do Portal do Fórum. 

Para tal ação devemos buscar ter acesso à minuta proposta pelo MEC-SECAD a fim de 

analisarmos e sugerir as possíveis alterações. Acordamos que só devemos postar as fotos de 

nosso Encontro inaugural do Grupo de Estudos sobre a EJA após anexá-los a ata com os 

registros escritos. No item seguinte, tratamos da realização do Curso de Gestão Social e 

deliberamos as seguintes ações: providenciar junto a SE-PE a apostila contendo toda a 

documentação, ou seja, os textos vivenciados no curso; enviar ao Prof. Sérgio Abranches a 

proposta metodológica do curso, incluindo detalhes como carga horária e lógica do Curso; O 

Professor Sérgio ficou de verificar como pode ser criada a plataforma do curso: se criaremos 

uma específica ou se usaremos a da UFPE; o curso terá uma carga horária mínima de 80h, 

podendo, no máximo, oferecer uma carga horária máxima de 120h. Prazo limite para junho de 

2011; o Prof. Sérgio participará de nossa próxima reunião e desde já anuncia sua 

disponibilidade: nas terças e sextas-feiras não está disponível e nas segundas, quartas e 

quintas-feiras sugere que a reunião seja após as 17h. O terceiro item de pauta tratou do 

recurso empregado na Editora Universitária e definimos que iremos imprimir esforços para 

publicarmos algo em torno da temática do Portal, do Fórum e suas finalidades. No momento 

especulamos um número aproximado de 200 livros com aproximadamente 200 páginas. 

Agendamos nosso próximo encontro para 14 de abril às 16h, e deveremos convidar a Vera 

Capucho para juntar-se ao grupo nesta próxima reunião. Sem mais para o momento, eu Mírian 

Burgos encerro esta ata. 

 

 


