Ajuda-Memória de 30/06/2008
Comissões Organizadoras do X ENEJA
Local: Espaço Paulo Freire – sala 12034-A – UERJ
Horário: 13h
Participantes: lista de presença com assinaturas
Iniciamos a reunião avaliando os documentos disponibilizados no grupo Yahoo
anteriormente:
o Convite para apresentação de atividades culturais das delegações, a ser publicado
no site o mais rápido possível.
o Carta explicando às delegações a participação dos alunos no roteiro cultural da
cidade do Rio de Janeiro, a ser publicada no site 15 dias antes do evento (por volta
do dia 15 de agosto).
o Certificados para delegados.
o Carta de agradecimento para os alunos do PEJA/RJ.
o Carta de boas-vindas para os delegados, que fará parte da pasta a ser entregue no
credenciamento.
o Folder – definiu-se que terá duas dobras, conforme esquema proposto a seguir e
terá uma citação de Paulo Freire – “Ninguém pode estar no mundo, com o mundo
e com os outros de forma neutra” (FREIRE, 2002). – bem como texto que marque a
direção política do evento. A arte ficará por conta da Publiká, já contratada por Rio
das Ostras para confeccionar o material de divulgação do evento.
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Heliziane reenviará ao grupo os arquivos que não puderam ser abertos por todos:
Carta para o X ENEJA – oficinas; convites para as delegações apresentarem materiais; carta
para o X ENEJA.
Sandra fará as correções solicitadas nos documentos analisados e os reenviará ao
grupo o mais rápido possível.
Lembramos que deverão ser confeccionadas 30 cartas de agradecimento e 30
certificados para os alunos do PEJA/RJ. Percebemos que não foi organizado um modelo de
certificado para os alunos do PEJA que serão guias e decidimos que ele seguirá o mesmo
modelo dos delegados (Sandra enviará ao grupo) e será entregue pela Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro, posteriormente, em solenidade a ser organizada
por ela.
O Folder de divulgação da cidade do Rio de Janeiro, que integrará a pasta dos
delegados, será fornecido por parceria entre prefeitura do Rio e Riotur e será entregue
pelos alunos-guias, nos ônibus, durante o translado.
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Nas pousadas haverá folder com os pontos turísticos de todas as regiões do Estado,
providenciado pela TurisRio, em parceria com a SEEDUC, via Miguel. Também está sendo
verificada a possibilidade de os delegados receberem CD com depoimento dos alunos
especiais da CES, em Friburgo e um livro. A idéia é conseguir os 600 CDs virgens via
SEEDUC e a reprodução ser feita por Rio das Ostras. Jaqueline lembrou que se não for
possível fornecer um para cada delegado, que se pense em reproduzir um para cada
Fórum (um total de 27).
Não esquecer que se pensou em deixar lembranças no quarto, a cada dia, que
poderia ser um cartão, um bombom... Se conseguirmos os CDs e livros, eles podem
integrar esse esquema. Quem se encarregará dessa organização?
Definimos quem seriam as pessoas que ficariam no Rio, recebendo as delegações e
as que iriam no dia anterior para auxiliar a equipe de Rio das Ostras:
o PEJA e CRE/RJ – cada um membro dessas equipes acompanhará uma dupla de
alunos nos ônibus. Combinamos também que iriam dois delegados do
Rio/membros das Comissões acompanhando cada ônibus. Os horários de chegada
nos aeroportos e rodoviária é que definirão a dinâmica. Alertou-se para o cuidado
de não lotar os ônibus.
o Chegarão em Rio das Ostras na terça-feira, até 10h da manhã: Jaqueline Maschio,
Alessandra Prata, Cristina Bispo, Aline Dantas, Marizete, Fátima Lobato, Judith, Ana,
Kátia, Heliziane, Rejane, Andréa e Eliane. Lembrou-se que o projeto do ENEJA prevê
hospedagem e alimentação para 20 pessoas.
o Chegarão em Rio das Ostras na terça-feira à noite: membros das Comissões que
residem em Resende.
Definiu-se que cada um dos membros das Comissões será “padrinho” de uma
delegação, sendo referência para os contatos.
Miguel informou que já estariam garantidos, pela SEEDUC, um intérprete de LIBRAS,
dois ônibus para o transporte das atividades culturais (Coral da Comlurb e Grupo Cateretê)
e um microônibus com dois carros para ficar à disposição durante os três dias de evento.
Como estamos prevendo três grandes atividades culturais ele tentará conseguir o terceiro
ônibus que atenderia, se for confirmado, ao jongo. Em todo caso, Sandra informou que o
pedido feito à Fundação de Cultura de Angra dos Reis envolveria também o transporte,
mas ainda não obteve resposta. Miguel também está verificando a possibilidade da
SEEDUC custear as passagens dos convidados. Jane confirmou dois convidados: Maria da
Glória Gohn (São Paulo) e João Roberto (IBASE), além de Paul Singer (MTE/SENAES). Acácia
Küenzer (Paraná) vai confirmar a agenda, embora acredite não ter problema para
participar.
Sobre os convidados para as mesas, ainda, Jane informou que Tânia Bacelar (PE),
Marcos Arruda (PACS) e José Rivero (Peru) não poderão participar do evento; a SETEC/MEC
ainda não confirmou quem a representará; SENAES informou que será representada por
Paul Singer. Como substituto de Marcos Arruda (PACS), foi indicado Chico Lara (Capina),
que propôs João Roberto, do IBASE. Para substituir Tânia Bacelar, Jane e Fátima sugeriram
Roberto Novaes. Fátima fará o contato. Jane também falou sobre a dificuldade de se
conseguir um convidado estrangeiro, que represente a América Latina, principalmente por
conta dos compromissos que muitos estão assumindo nos encontros preparatórios para a
VI Confintea. Timothy está tentando viabilizar a vinda de Maria Eugênia Letelier, que faz
discussão acerca da alfabetização na América Latina. O nome nacional para compor a mesa
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com o estrangeiro é o de Osmar Fávero, como reconhecimento ao trabalho que
desenvolveu no campo da educação popular ao longo de sua vida. Já foi feito o convite
mas ele ainda não confirmou. Jane informou que vem sendo planejado o lançamento do
CD que ele organiza sobre a memória da EJA no Fórum RJ e que poderíamos pensar em
lançá-lo também no ENEJA.
A equipe de relatoria não poderá esquecer que mais adiante precisará organizar
para cada uma das rodas de prosa os relatores, coordenadores e forma de registro. Além
disso deverá reunir todas as produções de cada fórum (que serão enviadas até 30/07),
sistematizando-as em um documento que possa ser lido e auxilie as discussões durante o
X ENEJA. Deverá ter o cuidado de recolher todas e avisar quem não enviou. A publicação
deverá ir para o site antes do início do ENEJA. Também precisa pensar nas estratégias para
armazenamento dos dados: pendrive? Cd?
Jaqueline Ventura alertou para a necessidade de pensarmos uma alternativa para o
caso de não termos a escola de samba. Pode-se, por exemplo, remanejar o coral do CEFET
para este dia ou colocar um som eletrônico para todos dançarem. Também se pode lançar
a possibilidade de “conhecer a noite” de Rio das Ostras. Combinamos que a comissão de
programação cultural pensaria no assunto. O mesmo deve ser pensado para o horário
reservado ao jongo.
Definimos que não apenas os 13 municípios da Costa do Sol deveriam receber os
convites para participação como ouvintes, pois seria interessante envolver também outros
municípios próximos. Relacionamos, então, aqueles que receberão convites: Saquarema,
Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Arraial do Cabo, Araruama, Armação dos Búzios, Iguaba,
Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Macaé, Campos dos Goytacazes, São
João da Barra, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu e Maricá. Deverão ser
providenciados os certificados também para os ouvintes. Heliziane fará, com o pessoal
de São Gonçalo, a proposta de convite para estes municípios, especificando que o convite
é para o representante de EJA.
Confirmamos que na próxima reunião do Fórum faremos a escolha dos delegados e
o estudo do documento-base preparatório para o X ENEJA.
Confirmamos quem efetivamente está compondo as Comissões. Sandra
responsabilizou-se pela atualização e envio ao grupo para que Jane possa providenciar a
atualização do site.
Ampliamos o prazo para que as delegações inscrevam suas atividades culturais e
para que os delegados inscrevam oficinas. Elas poderão ser feitas até 31 de julho.
Fizemos uma revisão na programação do ENEJA, atualizando informações. Judith,
do CEFET-Campos/RJ confirmou o Coral do CEFET para o café cultural do primeiro dia.
Sandra corrigirá o arquivo e enviará ao grupo.
São Gonçalo disse que está organizando bolsas com brindes (livros, canetas,
blocos...) para os alunos-guias do PEJA/RJ.
Fátima informou que a atividade cultural que o MEC vem tentando conseguir é o
jongo, mas ainda não obteve resposta.
Miguel informou que fez contato com duas Escolas de Samba (Mangueira e União
da Ilha) que cobravam pela apresentação. Tentará com Beija-Flor de Nilópolis e precisará
de ofício, providenciado ao final da reunião. Eliane, de São Gonçalo propôs-se a fazer
contato também com Porto da Pedra, também via ofício. Outro ofício feito foi para o Coral
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da Comlurb, que será entregue por Miguel. Todos solicitam a apresentação gratuita.
Previsão de número de integrantes: coral – 30 pessoas; escolas de samba – de 30 a 40.
Reiterou-se o compromisso de não se dividir as delegações em diferentes pousadas
e que o translado de retorno será feito apenas após o encerramento das atividades, no
sábado. Jane informou que apenas a delegação do Acre terá vôo no dia seguinte.
Jane apresentou o site do Fórum EJA-Brasil, com as informações sobre o X ENEJA.
Heliziane fará a seleção das fotos que irão para o site, mostrando a fachada das
pousadas em que serão hospedados os delegados e as enviará a Jane (e ao grupo, se
possível) para que sejam publicadas.
Foram apreciados, alterados e aprovados alguns documentos.
Não tivemos resposta sobre o fato informado na reunião do dia 16/06 de que a
Justa Trama enfrentava dificuldades para atender a quantidade de camisas solicitadas.
Também não houve resposta em relação ao tamanho disponível para o stand de cada
editora ou de cada delegação que desejar expor trabalhos. Fernanda (Rio das Ostras) fará
essa avaliação e informará ao grupo de comunicação.
A Comissão de Comunicação informou que já foram relacionadas algumas editoras
que poderão ser convidadas para stand. Como nem todos receberam essa relação,
Heliziane atualizará com as sugestões dadas na reunião e a reenviará ao grupo Yahoo (ou
Sandra, para encaminhá-las ao grupo).
Sobre a logo do MEC, Jane informou que deverão ser utilizadas três: MEC, “PDE –
Ano 1” e “Brasil: País de Todos”, segundo resposta oficial de Brasília. Eles possuem locais
específicos para aplicação, conforme material orientador enviado pelos responsáveis em
Brasília. Além disso, todo material que envolver tais logos deverá ser previamente avaliado
e aprovado pelo MEC. Decidimos então que serão aplicados apenas nos certificados, fundo
de palco e folder, de forma a não atrasarmos a confecção dos demais materiais de
divulgação. Nos demais materiais utilizaremos, apenas, a logo do Fórum e do ENEJA; em
alguns casos incluindo a de Rio das Ostras, tendo-se o devido cuidado em relação ao
período eleitoral.
Jane informou que Fernanda mandou logo dos golfinhos (brasão), símbolo de Rio
das Ostras, mas ao abrir apareceu outra logo. Jane fará contato para verificar o que houve.

