
Ajuda-memória 16/06/2008 

Reunião de Comissões Organizadoras do X ENEJA 

Local: Espaço Paulo Freire – sala 12034-A – UERJ 

Horário: 11h 

Participantes: lista de presença com assinaturas 

  CEFET confirmou 14 ônibus, a certificação e uma atividade para o café cultural. Será 

contratada uma empresa de ônibus para realizar o transporte. 

  Ainda falta confirmar o ônibus para as atividades culturais. Informou-se que Miguel 

está tentando consegui-los via Secretaria de Estado de Educação. 

  Estão confirmadas as atividades culturais: Coral da Comlurb, grupo Cateretê, de 

Niterói, e a Orquestra. O Jongo da Serrinha cobrou 5 mil reais e foi descartado, pois não 

temos verba para contratá-lo. Sandra ficou de fazer contato com Délcio, responsável pelo 

jongo em Angra. 

  Jaqueline apresentou uma primeira versão, ainda incompleta, do documento 

preparatório para o ENEJA. Foram feitas algumas sugestões e combinou-se que outras 

seriam feitas a partir da lista de e-mails no Yahoo. 

  Rio das Ostras pediu 100 vagas para ouvintes, convidados do município. Seriam: 4 

vagas para cada uma das 13 escolas do município, 1 vaga para cada um dos 13 municípios 

que compões a região da Costa do Sol e 1 vaga para cada um dos 16 coordenadores que 

trabalham com EJA no município. Jane explicou que é preciso esperar a inscrição dos 

delegados para vermos quantas vagas sobrarão. Acordou-se que serão enviados convites 

para que o coordenador de EJA de cada município que compõe a Costa do Sol participe 

como ouvinte, objetivando aproximá-los das discussões do Fórum, incentivando-os a uma 

maior participação. 

  Sugeriu-se que o próximo encontro do fórum, dia 21 de julho, fosse para definição 

dos delegados e estudo do documento preparatório. 

  Precisamos confirmar quem efetivamente está compondo as comissões, pois 

muitas pessoas que vinham inicialmente não têm vindo mais e outras passaram a 

participar. 

  Os representantes da Comissão organizadora do X ENEJA que estiveram em Rio das 

Ostras apresentaram fotos das pousadas que receberão os delegados. Combinou-se de 

colocar nota no site informando que a escolha dos locais em que as delegações serão 

acomodadas será feita pela empresa de turismo contratada por Rio das Ostras para 

organizar a hospedagem dos participantes, mediante critérios que serão fornecidos pela 

Comissão, como por exemplo: priorizar a proximidade com o mar para aqueles cujo local 

de origem não o possui. 

  Informou-se que: 

o Rio das Ostras será responsável pela organização do café cultural. 

o Os alunos do PEJA-RJ farão curso pela Riotur para atuarem como guias turísticos 

durante o trajeto Rio-Rio das Ostras. Eles não participarão da abertura e retornarão 

para o Rio de Janeiro no último ônibus que chegar conduzindo delegações. 



o Tiveram início as atividades de mais um fórum EJA regional, em Rio das Ostras. 

Estiveram presentes ao primeiro encontro o prefeito do município e Jane Paiva, 

representando o Fórum EJA-RJ. 

o Há problemas com a quantidade de camisas que comporão os kits. A Justa Trama 

está buscando alternativas pois toda a produção foi dividida pelos grupos de 

economia solidária da região e mesmo assim é possível que não consigam dar 

conta da quantidade encomendada. 

o Não haverá Medalha Paulo Freire, este ano. 

o Fátima tentará ver a atividade cultural via MEC. 

o Rio das Ostras fornecerá micro-ônibus para fazer o trajeto das pousadas até a 

escola onde acontecerá o encontro. Serão 9 pousadas e haverá um micro em cada 

uma delas. 

o O jantar no dia da chegada das delegações será oferecido por Rio das Ostras: um 

caldo. 

o Não há previsão de kit para autoridades que participarem. Os alunos do PEJA-RJ 

que guiarão as delegações receberão. 

o Graça e Miguel estão tentando acertar a participação de uma escola de samba nas 

atividades culturais. 

  A comissão de comunicação apresentou: 

o Carta para as editoras convidando-as para expor material 

o Certificado para os participantes 

  Decidimos: 

o que a ficha de inscrição conterá, além dos dados de identificação dos delegados, a 

relação das Rodas de Prosa para que façam suas opções. Fechamos quais seriam 

elas, acatando as sugestões feitas no encontro de Brasília. Também combinamos 

que seria feito convite a todos os fóruns para compor a coordenação e relatoria 

dessas atividades. O contato deverá ser feito com antecedência. 

o O folder e demais materiais sairão com a programação já fechada, mas sem os 

nomes dos convidados que comporão as mesas, para agilizar a divulgação. A 

programação com esses nomes estará nas pastas que serão entregues no 

credenciamento. 

o que as inscrições serão feitas entre 10 e 14 de julho, tanto para os delegados 

quanto para aqueles que desejarem ministrar oficinas e para os Estados que 

desejarem levar atividades culturais. O convite será feito no próprio site do fórum 

EJA-Brasil. As apresentações deverão ter no máximo 5 minutos e deverão ser feitas 

pelos próprios delegados, inclusive utilizando-se de mídias. 

o destinar um espaço para que as delegações possam expor trabalhos de EJA dos 

seus estados. Já está previsto espaço de exposição para editoras. A comissão de 

comunicação pediu para que sejam dadas sugestões de editoras que poderiam ser 

convidadas. 

  Aprovou-se: 

o  o modelo da ficha de inscrição para dinamizadores de oficinas. Rio das Ostras 

informou que haverá 12 salas para a realização das oficinas. Local: E. M. Maria 



Teixeira, nº 600, Loteamento Campomar. Telefone para informações: (22) 2760-

9671 (Casa da Educação – Coordenação de EJA). 

o etiqueta para as pastas, com logo do evento. 

o Crachá 

o Fundo de palco (que será concluído por último, pois se precisa fechar todas as 

parcerias para que sejam colocadas suas logos, em torno da logo principal do 

evento). Terá brasão de Rio das Ostras, logo do fórum EJA-RJ e logo do MEC (deverá 

ser enviado documento para saber qual logo deverá ser colocada). 

o Banner (outdoor) para divulgação no município (terá: logo do Fórum Brasil, do 

Fórum EJA-RJ, MEC e brasão de Rio das Ostras). 

o Bloco (com capa de bananeira). 

  Próxima reunião: 30/06, às 13h. 


