
  
 

Boletim nº03, 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. 

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, estando em processo de tramitação.  

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 no email que está a 



disposição no coletivo do fórum, no período de13/10/17 a 28//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 A programação está assim organizado, podendo sofrer alterações em algumas partes se 
necessário for. 

 
PROGRAMAÇÃO 

 

 
 
 
27/11/2017 

HORA ATIVIDADE 

12h às 17h Credenciamento 

18h às 19h Abertura/ Momento cultural/ Mesa 

19h às 20h Conferência de abertura do evento 

20h às 20h30 Apresentação cultural 

21h00 Coquetel de confraternização 

 

 
 
 
28/11/2017 

HORA ATIVIDADE 

8h às 8h30 Momento Cultural 

9h às 12h Mesa temática 

12h às 13h30 Almoço 

13h30 às 18h30 Grupos de trabalho 

18h30 às 20h Jantar 
 

 
 
 
29/11/2017 

HORA ATIVIDADE 

8h às 12h Grupos de trabalho 

12h às 13h30 Almoço 

13h30 às 18h Exposição de banners e conclusão dos grupos de 
trabalho 

18h às 20h Jantar 

20h às 22h Forró da EJA 

20h às 22h Reunião das coordenações dos Fóruns  
 

 
 
30/11/2017 

HORA ATIVIDADE 

8h às 8h30 Momento cultural 

8h30 às 12h Plenária Final 

12h às 13h30 Almoço 

14h Reunião dos representantes dos Fóruns 

12h às 18h Traslado para aeroporto e rodoviária 

 

11.Os grupos de trabalhos estão organizados da seguinte maneira: 

 Grupo 1: População negra na EJA .Acre – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo a questão racial?  
2. As especificidades da população negra, trabalhadas na perspectiva do direito, têm sido consideradas na 
construção do currículo na EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA para a população negra?  



 

 Grupo 2: Gênero na EJA . Alagoas – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo a questão de gênero?  
2. A especificidade de gênero trabalhada na perspectiva do direito tem sido considerada na construção do 
currículo na EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA para as pessoas de todos as 
orientações sexuais e as identidades de gênero?  
 

 Grupo 3: Formação de educadores para a EJA. Amapá – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo a formação dos educadores?  
2. As especificidades dos sujeitos para o trabalho com a Formação de Educadores na perspectiva do 
direito, tem sido consideradas na construção do currículo na EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à formação de educadores para a 
modalidade atenta para o modelo pedagógico próprio previsto para atender as especificidades que 
consolide o direito à EJA?  
 

 Grupo 4: Privados de liberdade na EJA . Amazonas – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo aos sujeitos privados de Liberdade?  
2. As especificidades dos sujeitos privados de liberdade trabalhadas na perspectiva do direito têm sido 
consideradas na construção do currículo na EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA para as pessoas privadas de 
Liberdade? 
 

 Grupo 5: EJA integrada à Educação Profissional . Fórum de EJA Bahia – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas.se realiza em que 
medida, atendendo a concretização da Meta 10 do PNE?  
2. As especificidades da EJA integrada à Educação Profissional trabalhadas na perspectiva do direito têm 
sido consideradas na construção do currículo na EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA integrada à Educação 
Profissional?  
 

 Grupo 6: Educação do e no campo e EJA . Fórum de EJA Ceará – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo às demandas da Educação do e no Campo? 
 2. As especificidades da Educação do e no Campo trabalhadas na perspectiva do direito, têm sido 
consideradas na construção do currículo na EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA no e do Campo? 
 

 Grupo 7: Pessoas com deficiência na EJA . Fórum de EJA Distrito Federal – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas.se realiza em que 
medida, atendendo às demandas das Pessoas com Deficiência? 
 2. As especificidades das Pessoas com Deficiência trabalhadas na perspectiva do direito, tem sido 
consideradas na construção do currículo na EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA para as pessoas com 
deficiência?  
 

 Grupo 8: EJA na perspectiva da Educação Popular. Fórum de EJA Espírito Santo – Coordena e 

Relata. 
1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo aos princípios da Educação Popular?  
2. As especificidades da Educação Popular, trabalhadas na perspectiva do direito, têm sido consideradas 
na construção do currículo na EJA? 
 3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA na perspectiva da Educação 
Popular?  
 

 Grupo 9: Alfabetização na EJA. Fórum de EJA Goiás – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo a Alfabetização?  



2. As especificidades das pessoas não alfabetizadas, trabalhadas na 18h30 às 20h 20h às 22h30 
perspectiva do direito, tem sido consideradas na construção do currículo na EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA à alfabetização como 
integrante da EJA?  
 

 Grupo 10: Avaliação na EJA. Fórum de EJA Maranhão – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo a questão da Avaliação?  
2. As especificidades dos sujeitos da EJA, trabalhadas na perspectiva do direito, têm sido consideradas na 
construção dos processos avaliativos? 3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do 
direito à Certificação?  
 

 Grupo 11: Financiamento na EJA. Fórum de EJA Mato Grosso – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, pensando em financiamento?  
2. As especificidades dos sujeitos, trabalhadas na perspectiva do direito, têm sido consideradas na 
definição do Financiamento para a EJA?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à isonomia da EJA em relação ao 
conjunto da Educação Básica?  
 

 Grupo 12: Políticas Intersetoriais. Fórum de EJA Mato Grosso do Sul – Coordena e Relata 

1. A materialização da EJA como direito, considerando os sujeitos e suas pautas, se realiza em que 
medida, atendendo às Políticas Inter Setoriais?  
2. As especificidades dos sujeitos da EJA, trabalhadas na perspectiva do direito, têm sido consideradas na 
construção de Políticas Intersetoriais?  
3. Qual é o papel dos Fóruns de EJA do Brasil na garantia do direito à EJA nas Políticas Intersetoriais? 
 

OBS: a sequencia do GTs se encontra no regimento. 

11.Quanto àlocalização da cidade. 

Petrolina é um município brasileiro do interior do estado de Pernambuco, Região Nordeste do 

país. Situa-se na Microrregião de Petrolina e na Mesorregião do São Francisco Pernambucano, 

distante 712 km a oeste de Recife, capital estadual. Possui uma extensão territorial de 

4 561,872 km², estando 244,8 km² em perímetro urbano e os 4 317,072 km² restantes integrando 

a zona rural. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017 sua 

população foi estimada em 343 219 habitantes, sendo o quinto maior município de Pernambuco e 

o segundo do interior pernambucano, atrás apenas de Caruaru. O município é integrante 

da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro.  

O município tem uma temperatura média anual de 35,8 °C, tendo a caatinga como sua vegetação 

nativa e predominante.  Com uma taxa de urbanização de 74,57 %, no ano de 2009 o município 

possuía 141 estabelecimentos de saúde. Em 2010, seu Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH-M) era de 0,697, considerado médio e acima da média pernambucana, ocupando 

o sexto lugar no ranking estadual. Sua RIDE é formada por oito municípios, que totalizam uma 

população de cerca de 700 mil habitantes. 

TABELA CLIMÁTICA PETROLINA 

  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Temperatura média (°C) 26.2 26.3 25.9 25.4 24.1 22.9 22.2 22.6 24.1 25.7 26 26.1 

Temperatura mínima (°C) 20 19.8 19.9 19.5 18.4 16.5 15.7 15.6 16.8 18.4 19.2 19.6 

Temperatura máxima (°C) 32.4 32.8 32 31.3 29.9 29.4 28.7 29.7 31.5 33 32.9 32.6 

Temperatura média (°F) 79.2 79.3 78.6 77.7 75.4 73.2 72.0 72.7 75.4 78.3 78.8 79.0 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Petrolina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_S%C3%A3o_Francisco_Pernambucano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Pernambuco_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caruaru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_Integrada_de_Desenvolvimento_do_Polo_Petrolina_e_Juazeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Pernambuco_por_IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_integrada_de_desenvolvimento_econ%C3%B4mico


  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Temperatura mínima (°F) 68.0 67.6 67.8 67.1 65.1 61.7 60.3 60.1 62.2 65.1 66.6 67.3 

Temperatura máxima (°F) 90.3 91.0 89.6 88.3 85.8 84.9 83.7 85.5 88.7 91.4 91.2 90.7 

Chuva (mm) 67 65 108 53 10 5 3 2 3 8 44 67 

 

  

O AEROPORTO

 
O Aeroporto Internacional de Petrolina está localizado a 9,4 km do centro da cidade e sua vocação para os 
negócios se evidencia em seu movimento médio diário: atendimento a 1.627 pessoas, 17 voos e 10.029 
kg de carga aérea. Possui o maior terminal de cargas refrigeradas do País – com seis câmaras frigoríficas, 
capacidade de armazenamento de 17 mil caixas cada uma, e dois túneis de resfriamento, estão 
preparados para atender a demanda de exportação de frutas da região. Moderno e com capacidade para 
receber até um milhão de passageiros por ano, o aeroporto atende cerca de 50 municípios próximos dos 
estados de Pernambuco, Bahia e Piauí e o turismo de negócios, de lazer e ecológico cresce ano a ano. 
Em 2016, o aeroporto movimentou 447.539 passageiros, 6.211 voos e 3.660.618 kg de carga aérea.  

FICHA TÉCNICA 

 

Com uma Área Bruta Locável (ABL) de 336,16 m² o aeroporto oferece o total de 31 unidades comerciais 
assim distribuídas: 

•   6 pontos para Varejo: 101,61 m² 

• 15 pontos para Serviços: 69,75 m² 

• 10 pontos para Alimentação: 164,8 m² 

O aeroporto conta ainda com área de 9.780,18 m², destinada a estacionamento com 339 vagas veículos. 

MOVIMENTO 

 

447.539 passageiros em 2016 

6.211 aeronaves operadas pelas empresas Azuil,Avianca e GOL que atendem aos principais destinos: 
Guarulhos, Campinas, Recife e Salvador. 

LOCALIZAÇÃO 

 

Aeroporto de Petrolina 

ENDEREÇO 

 

BR 235, km 11, Zona rural, Aeroporto de Petrolina Senador Nilo Coelho 
CEP: 56.313-900 
Petrolina/PE 

https://www.google.com.br/maps/place/Aeroporto+de+Petrolina+-+Senador+Nilo+Coelho/@-9.3665024,-40.5682638,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x77379e30999f11f:0xa2a7c17a4e693028!8m2!3d-9.3665077!4d-40.5660751


SIGLAS IATA /ICAO 

 

PNZ /SBPL 

 

Maiores informações (87)996298220 tim ou 9881270330. 

Pelo FEJAPE/PE 
José da Silva. 


