
 
 

Boletim nº02, 05/09/2017 ENEJA XV 
 

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

O FEJAPE (Fórum de EJA-PE) vem trabalhando arduamente no processo de construção do 

XV ENEJA com os parceiros que acreditam e defendem a EJA em Pernambuco. A fim de 

mantê-los informados, disponibilizamos as informações nos boletins no Portal dos Fóruns – 

Sítio (portal) de Pernambuco. 

Procuramos entender de forma solidária a preocupação de todos os delegados em relação à 

confirmação da realização do XV ENEJA, entre os dias 27 a 30 de novembro de 2017. Para o 

FEJAPE essa data está confirmada, e é baseada nesta, que estamos trabalhando com afinco 

para a realização e o êxito do mesmo. Dessa forma, compartilhamos através desse boletim, 

com todos os Fóruns de EJA do Brasil, providências que vem sendo tomadas para a solução 

das questões relacionadas a um encontro de EJA dessa magnitude, informamos que: 

1. Quanto à hospedagem de 350 pessoas, durante os 04 (quatro) dias de realização do evento, já 

encaminhamos a solicitação para liberação de recursos junto ao Ministério da Educação e 

estamos aguardando respostas.  

2. Quanto à alimentação durante os 04 (quatro) dias do evento, incluindo almoço e jantar 

para 350 participantes, também já encaminhamos a solicitação para liberação de recursos 

junto ao Ministério da Educação e estamos aguardando respostas.  

3. Asseguramos para os três dias, junto aos parceiros: lanches, camisas para todos 

participantes, material gráfico, blocos, canetas, espaços e equipamentos para a realização do 

evento, traslado dos palestrantes e delegados, do aeroporto para os hotéis na chegada e na 

saída do evento. Estamos apenas aguardando informações de cada delegação sobre o 

horário de chegada no 27/11/2017 para organização do traslado durante o evento até o seu 

retorno. 

4. A programação cultural está em fase de conclusão, verificando-se as condições 

necessárias para a realização de atividades que possibilitem aos participantes do XV ENEJA 

uma aproximação mais significativa do talento e da cultura pernambucana. 

5.  A logomarca que irá compor o material gráfico do evento foi definida de forma coletiva . 

 

6. As inscrições dos delegados serão realizadas exclusivamente via internet, no Portal do 



Fórum EJA Brasil no período de10/10/17a 15/10/17 das 00:00h às23h59. 

 

7. A divulgação do XV ENEJA vem sendo realizada por seus membros em suas instituições 

e logo faremos a divulgação nos meios de comunicação, de modo que possamos mobilizar a 

sociedade para a razão da luta dos Fóruns de EJA. 

 

8. Os custos com as passagens aéreas para os especialistas convidados para o XV ENEJA 

serão assumidos por parceiros do FEJA/Brasil. 

 

9. Para a definição da programação do evento estamos contando com as contribuições dos 

Fóruns de EJA Brasil. 

 

10.  O FEJAPE realizará no dia 29 de setembro de 2017 às 18h sua última plenária da EJA, em 

preparação ao XV ENEJA no auditório da Faculdade Maurício de Nassau– Petrolina, cujo 

objetivo será discutir as políticas públicas de EJA no contexto Nacional a caminho do ENEJA 

com a temática “20 anos da EJA na atual conjuntura sociopolítica: por nenhum direito a 

menos”. Os destaques dessa discussão foram articulados com a mobilização do FREJASF 

junto aos espaços de EJA. Nesse encontro também serão socializadas e aprovadas todas as 

ações do XV ENEJA2017. 

 
 
Pelo FEJAPE/PE  

  José da Silva. 


