
 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS DE PERNAMBUCO 

 

Aos 02 dias do mês de junho de 2011 na sala de reunião do SESI Edifício Limoeiro, 

estiveram presentes Nayde Lima representante do Centro Paulo Freire, Erivalda Torres 

e Lúcia Santana e José Laércio Ramos representantes do Fórum EJA do Agreste Centro 

Norte e do Município de Caruaru, Regina Maria Secretaria da Mulher, Lourdes Siqueira 

GRE Palmares e Ester Coelho representantes do Fórum Regional Mata Sul, Selma Linz e 

Clara Costa representantes do programa Paulo Freire da Sec. de Educação do Estado 

de PE, a Sra. Mirtes Ramos representante da Sec. de Educação de Camaragibe, o Sr. 

José Silva coordenador do Fórum EJA PE e do município de Moreno, a Lilian Andrade 

representante do SESI e Coordenadora da do Fórum EJA PE, o Sr. Cláudio Azevedo 

representante do município de Amaragi, o Sr. Evanilson Sá coordenador do Fórum EJA 

PE e representante do município de Jaboatão, A Sra. Maria da Conceição Carvalho, 

representante do município de Jaboatão, a Sra. Ana Luzia Carneiro e Joseane Duarte 

representantes do Fórum Regional da Mata Centro, as Sras. Maria Luíza e Maria do 

Socorro Vilela representantes do Fórum do Agreste Meridional, a Sra. Joelma Braga 

coordenadora do Fórum EJA Metropolitano, as Sras. Marines Moura e Angelina 

Vasconcelos representantes do Fórum Regional Mata Norte, a Sra. Ana Selva  

representante do Conselho Estadual de Educação, a Sra. Roberta Monica Silva 

representante do IFPE,  e a Sra. Mírian Burgos coordenadora do Fórum EJA PE  e do 

Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas. Iniciou-se a reunião com a Lilian solicitando 

que aguardássemos a presença dos representantes de Caruaru. Lilian solicitou a leitura 

da Ata anterior, passando a seqüência da pauta do dia. Passou a ser discutido os 

critérios para representação do Encontro Estadual, Cláudio Roberto lembrou que 

temos um registro de 2009 para participação sendo, a militância, eleito como delegado 

nos encontros regionais. Erivalda perguntou quantos Fóruns existe, Cláudio lembrou 

que temos 13 Fóruns regionais. Evanilson lembrou que muitos fóruns deixaram de 

participar no ano de 2010. Erivalda lembrou que na última reunião Evanilson tinha 

negado a possibilidade de participação de convidados em paridade com os delegados, 

Nayde lembrou que desde o primeiro fórum tínhamos a participação de convidados, 

porém, o número de convidados não deve exceder o quantitativo de delegados, 

lembrou ainda, que necessitamos mobilizar os fóruns em loco. Cláudio continuou 



falando do quantitativo de delegados lembrando que precisamos formar sujeitos 

militantes do Fórum e sendo assim que tivéssemos 200 delegados e 200 convidados. 

Nayde salientou que desde o início vem se tratando a importância da participação de 

convidados, sendo assim deveríamos manter o espaço para tal. Lourdes Siqueira 

lembrou que os Fóruns regionais não estão recebendo incentivo da Secretaria de 

Educação e essa tem sido a dificuldade, uma vez que os municípios também não 

contribuem. Lilian lembrou a preocupação de esvaziamento do encontro, será que 

todos os fóruns terão condição de realizar os seus encontros?  Evanilson retomou a 

fala lembrando que não se deve ter paridade em delegados e convidados. Cláudio 

apresentou a proposta de ter a paridade. Erivalda lembrou que em caruaru não ficou 

nada definido, ficando para ser definido nessa reunião. A proposta de Evanilson foi de 

não ter paridade. Ficou definido que de acordo com a proposição de Nayde teremos 

250 delegados, não atendendo o quantitativo, estas vagas serão transferidas para 

convidados. Mirtes informou que Camaragibe não está recebendo informação do 

Metropolitano. Cláudio sugeriu que a divisão ficasse 70 delegados para Região de 

Caruaru e 50 para Região Metropolitana. Evanilson destacou que não aceita a proposta 

de apenas 50 delegados, Luiza lembrou que o Metropolitano não deve desconsiderar a 

participação dos outros Fóruns. Cláudio destacou a importância de termos coerência 

na distribuição de delegados. Evanilson salientou que devemos ter um regimento de 

eleição. Cláudio lembrou que temos uma orientação nas Atas de reunião. Lilian 

lembrou que precisamos fechar o quantitativo de delegados. Evanilson propõe que o 

Metropolitano tenha 70 e Cláudio 50. Luiza propõe que o Agreste Meridional tenha 35 

delegados. Mata Centro 20 vagas e Mata Sul 20 vagas. Abaixo seguem as deliberações: 

definimos que dia 30 de julho será a data limite para envio dos nomes dos delegados 

para que possamos disponibilizar as vagas não usadas pelos municípios, e remaneja-las 

a outros municípios. O conselho Estadual de Educação terá duas vagas no Encontro 

Estadual, sendo um titular e um suplente. Definimos, ainda na oportunidade, que o 

Fórum metropolitano terá 70 vagas para delegados no Encontro Estadual, 80 

delegados e 125 convidados para o município de Caruaru, Mata Norte com 20 

delegados, Mata Centro com 20 delegados, Mata Sul com 20 delegados, Sec. da 

Mulher terá duas vagas como convidados, Agreste Meridional com 30 delegados, 

Sertão Moxotó com 20, o IFPE contará com a presença de 15 convidados. Em 

continuidade a pauta tratou-se da composição da mesa, onde foi acatado os seguintes 

participantes: o Prefeito da Cidade de Caruaru, Secretário de Educação da Cidade, 

Diretor de Ensino de EJA, Coordenação de EJA do Município, um estudante do 

Município, um professor, o reitor da FAFICA, Presidente do Conselho Estadual de 

Educação, Representante do SESI, Presidente do Centro Paulo Freire – Estudos e 

Pesquisas, Sec. Estadual de Educação, Representante da UNDIME, representante da 

UNCME. Após terem sido lidos e validados os nomes para composição da mesa, 

seguimos para o outro item da pauta que tratou dos coordenadores dos GT´S. Foi 

sugeridos os seguintes nomes, conforme os GT’S: 1) Agenda territorial: consolidando 



espaços para definições de políticas públicas na Educação de Jovens e Adultos: Vera 

Capucho, Inês Almeida, Mauro Silva e Carlos Teixeira. 2) Identidade da EJA: Conceição 

Valença, Rosângela Teixeira, Zélia Porto. 3) Plano Nacional de Educação: onde estamos 

e onde queremos chegar?: Paulo Rubem Santiago, Ieda Nogueira, Professor Alfredo - 

coordenador da pós-graduação da UFPE e Luciano Siqueira. 4) Gestão Democrática e 

qualidade social da educação: Targélia Albuquerque, Edla Soares, Ieda Nogueira, 

Tereza Barros , Saul Campos e Eliete Santiago. 5) Mulheres e Homens no mundo do 

trabalho;Educação de Jovens e Adultos formando empreendedores: Indicações de 

nomes de algum representante do sistema S, Professor Saulo UFPE,IFPE – Antonio 

Carlos. Seguimos a pauta com as sugestões de nomes para palestrantes: Edla Soares, 

Alder Júlio com a palestra comemorativa dos 90 anos de Paulo Freire, Eliete Santiago, 

Aida Monteiro, Zé Neto, Timoty Ireland, Luíz Gonzaga. No item patrocinador, ficou 

definido que Camaragibe se responsabilizará pelas 400 canetas, Moreno pelos 400 

copos, SESI assumirá as 400 camisas, O IFPE assumirá as certificados, crachás e folder, 

Jaboatão colaborará com dois banners e uma faixa, Garanhuns assumiu os 400 blocos. 

300 bolsas serão pleiteadas por Erivalda junto aos municípios vizinhos de Caruaru. 

Igarassu assumirá 100 bolsas. Acatamos, ainda na oportunidade, a sugestão da Sra. 

Joseane Duarte representante do Fórum EJA Mata Centro – Vitória de Santo Antão, 

que a partir desta data, identifiquemos a participação dos representantes dos Fóruns a 

partir das nomenclaturas dos seus respectivos Fóruns, e não apenas a partir da 

Instituição que trabalhamos e representamos. Ficou definido que a próxima reunião 

será no dia 30 de junho, no município de Jaboatão as 08:30h Encerrada a pauta, 

agradecemos a presença de todos e encerramos esta ata: Cláudio Azevedo, Lílian 

Andrade e Mírian Burgos. 

 

Representantes do Fórum EJA / PE 


