Ajuda-memória da Reunião das Comissões do X ENEJA
14/julho/2008
A reunião ocorreu na Sala do Espaço Paulo Freire, contando com representantes de
todas as Comissões.
Abaixo, temos os itens discutidos no encontro:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Até o dia 14/07 temos 102 inscrições para o evento;
Palestrantes confirmados: Profa. Maria da Glória Gohn. Aguardando confirmação:
Profa. Ana Clara (IPPUR/UFRJ) e Prof. Osmar Fávero (UFF);
Mesa de Abertura não está fechada – Mesa 2 – Programas de Governo (sem
confirmações)
Mesa de Economia Solidária – Confirmados: João Roberto/IBASE – Acácia Küenzer –
falta confirmação.
Segundo telefonema recebido por Fernanda, de Rio das Ostras, foi confirmado por
Ana Inês da UFRJ a licitação para as pousadas, hotéis e buffets que, segundo a
mesma, foi realizada em 2007. Informação até então desconhecida. A coordenação
geral irá confirmar esta informação com a Ana Inês.
Existe a possibilidade de a SETEC/MEC estar na mesa e dar ajuda às passagens dos
alunos, sendo 01 por Estado;
Reunião RAAAB – Apreciação do coletivo nacional se haverá ou não o encontro nos
dias do ENEJA, com uma solicitação de prestação de contas das verbas da Rede;
Ofícios de convites e participação enviados: SENAES/Ministério do Trabalho e
Emprego, Paul Singer; Mariana Raposo/SESI; DEGASE;
Necessário contato com Margareth/Economia Solidária para confirmação da produção
das bolsas, possível capa dos blocos. Os blocos, crachás e canetas serão financiados
pelo DEGASE. Ficou acertado que as canetas não serão cobertas pela folha de
bananeira;
Fernanda verificará a possibilidade de a Publiká emitir notas fiscais para a Economia
Solidária;
Combinamos que o evento não será divulgado em rádios ou jornais, mas com a
possibilidade de transmissão on line e videoconferência;
Jongo da Serrinha, com intermediação do Ministério da Cultura foi descartado, tendo
em vista as outras atividades culturais;
Jongo de Angra dos Reis, contatado por Sandra, aguarda confirmação. Escola de
Samba Porto da Pedra dará resposta na 3ª feira;
A Comissão de Comunicação apresentou a bolsa que se ofereceu para preparar para
os alunos do PEJA, com material (agenda, títulos de EJA) a ser distribuído aos alunos,
com produção da própria Comissão;
Vídeo: Recuperando a memória, com objetivo de apresentar materiais de encontros
anteriores para ser projetado na abertura do evento;
Não serão feitas peças publicitárias do evento;
O SESC solicitou que, para adiantar o pagamento das bolsas, necessita com urgência
da nota fiscal;
Foi apresentado todo o material gráfico do evento, que após debates com o grupo e no
final com a Comissão de Comunicação, teve alterações sugeridas e repassadas para o
representante da Secretaria de Comunicação Social de Rio das Ostras, Diego;
Banner, certificados e fundo de palco, tal como tudo quer tiver o logotipo do governo
federal, deverá ser enviado para Brasília, para ciência e aprovação;
Sugestão de certificados com local de preenchimento do tipo de participação em
branco, para serem completados pelas Comissões Organizadoras e entregues, sem
necessidade de produzir vários tipos de materiais;
Camisetas dos membros das Comissões serão pretas;

Solicitadas alterações no folder, que deve ser informativo e não publicitário, muito
perto da idéia do folder enviado pelo Cássio de São Gonçalo;
▪ No folder falta o texto com a direção política do X ENEJA;
▪ As fotos das camisas dos ENEJAS anteriores não serão colocadas nos folders;
▪ As Comissões se reuniram durante aproximadamente 40 minutos e depois retornaram
para discussão das ações indicadas na pauta:
▪

Comissão de Comunicação
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Presença de Ana Cristina da Comunicação Social da Prefeitura de Rio das Ostras que
se responsabilizou por um mapa da cidade e da escola com as informações
necessárias (localização, posto médico etc.) a serem distribuídos aos participantes;
Não serão distribuídos CDs com os textos, pois não se poderá exigir dos palestrantes
que tragam texto escrito. Para o relatório final, as falas serão recuperadas das
gravações e nas anotações dos relatores;
Lembrança final, por conta de Rio das Ostras. Já São Gonçalo, CEFET, Resende irão
distribuir alguns brindes a serem colocados nos quartos dos participantes;
Niterói está organizando algumas coleções de títulos da EJA para distribuição aos
delegados;
Os kits irão todos juntos na bolsa, inclusive as camisas, em dois tamanhos básicos, M
e G, e posteriormente as pessoas trocarão entre si. Apenas algumas camisas GG
ficarão com uma comissão que cuidará de trocar, para o caso daqueles delegados que
precisarem;
Editoras: infra-estrutura irá levantar os espaços das editoras, para posterior contato da
comissão de comunicação junto a elas, convidando-as para exporem os livros.
Comissão de Infra-estrutura

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Firma que cuidará das pousadas já estava previamente licitada pela Fundação da
UFRJ que pagará as despesas de hospedagem e alimentação. A organização por
pousadas só poderá ser feita depois que se encerrarem as inscrições de delegados;
Bandeiras de palco: a cargo do CEFET e bandeiras para pousadas: MIGUEL /
SEEDUC/RJ
Os participantes do ENEJA terão garantido o translado de retorno após o almoço do
sábado. Quem for embora antes, o fará por conta própria e custo.
Espaço para a feira de Economia Solidária: serão montados barracas do lado de fora
da escola, atendendo a solicitação dos grupos, para ampliar a possibilidade de vendas
e negócios na região;
No início de cada refeição, duas pessoas da organização geral distribuirão os tickets,
como forma de controle das refeições;
Minas Gerais solicitou mais 20 vagas para o evento, o que será muito difícil de
atender.
Listar quantidade de pessoas necessárias para integrar as comissões durante o
evento e para organizar as participações.
Comissão Cultural

São Gonçalo afirmou ser possível negociar a ida da Orquestra Sinfônica para
apresentação em Rio das Ostras, na Abertura;
▪ Continuamos aguardando confirmação da Escola de Samba e a quantidade de
pessoas;
▪

Comissão Temática
▪

Cópias dos documentos para serem distribuídos aos participantes nas bolsas.
Reprodução do documento-síntese de todos os estados ficou sob a responsabilidade
de Rio das Ostras. Fixada a data de 15 de agosto para envio desse documento para

reprodução (prazo necessário para que a comissão de relatoria possa prepará-lo,
depois que for enviado – data limite 30 de julho);
▪ Jane realizou contato com Margareth, que informou que às 18h retornaria para
confirmar o que os grupos assumirão.

