
2º BOLETIM INFORMATIVO DO ENCONTRO 

REGIONAL NORDESTE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS – EREJA – 06/11/2010. 

JOÃO PESSOA – PB - de 25 a 27 de novembro de 2010. 

 

Caros educadores parceiros dos demais Estados nordestinos, dando 

continuidade ao nosso diálogo sobre a construção coletiva do I EREJA NE 

nós, da equipe organizadora, estamos enviando o 2º Boletim com a 

finalidade de orientar aos estados sobre a escolha dos delegados e solicitar 

a indicação de nomes que possam compor as mesas de trabalho. 

 

1. ORIENTAÕES PARA A DISTRUIBUIÇÃO DAS VAGAS POR 

ESTADO:  

a)  Da participação: O I EREJA NE contará com a presença de 212 

pessoas, sendo 20 delegados por estado (MA, PI, CE, RN, PE, AL, 

SE e BA), 40 delegados para o estado sede (PB), além de 12 

convidados.  

b) Do processo de escolha: mesmo respeitando o processo de escolha 

de cada Estado nordestino, sugerimos que este seja o mais 

democrático possível, ou seja, que se dê por meio de encontros 

estaduais. Temos que lembrar que o princípio democrático vem 

pautando a construção coletiva da política pública de EJA ao longo 

dos últimos anos, no âmbito do movimento dos Fóruns de EJA; 

c) Da representatividade: diante da impossibilidade de termos 

definido a priori a distribuição das vagas deixamos a critério de cada 
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estado. Vale apenas lembrar o princípio da eqüidade, tendo em vista 

a representatividade de todos os segmentos/instituições por estado. 

 

 

 

d)  Do envio dos nomes dos delegados: Segue a ficha de inscrição 

simplificada. Nela cada delegado estadual deverá preencher os seus 

dados corretamente, pois estes são essenciais para viabilizarmos as 

hospedagens, bem como as passagens áreas (Maranhão e Piauí). 

Solicitamos que cada estado eleja um representante para 

providenciar o preenchimento e envio das fichas dos 20 (vinte) 

delegados estaduais, até o dia 10 de novembro. 

 

 

2. INDICAÇÕES DE NOMES PARA COMPOR AS MESAS DE 

TRABALHO 

Mais uma vez solicitamos indicações de nomes de educadores que 

possam contribuir nas mesas de trabalho. Vale ressaltar que é urgente, 

pois é imprescindível para consolidarmos a pauta. Ao enviar o nomes 

das pessoas é importante indicar o tema que cada um discute. Isto 

deve ser feito até o dia 10 de novembro, caso contrário a Comissão 

Organizadora irá proceder os contatos e definir a participação. 

 

Já temos confirmadas as mesas sobre A Formação Inicial do 

Professor em Nível de Licenciaturas para atuar na Modalidade 

EJA (três nomes de Alagoas) e Economia Solidária (um nome da 

Paraíba). 

 

Para resgatar um pouco daquilo que já dialogamos na reunião ocorrida 

em 06/02/2010, aqui em João Pessoa, preparatória ao EREJA, 

elencamos as seguintes mesas temáticas que foram sugeridas naquele 

momento: 

 

Atenção: Os estados do Maranhão e do Piauí terão direito a 04 

passagens áreas, sendo 02 (duas) para educandos da rede pública (nível 

de alfabetização ou fundamental) e 02 (duas ) para educadores de 

movimentos sociais. Vale ressaltar que junto com a ficha de inscrição dos 

08 delegados beneficiados deverá ser anexada uma declaração emitida 

pela instituição/entidade a qual pertence.  
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1. EJA e mundo do trabalho 

2. EJA e Economia solidária 

3. EJA, educação popular e educação do campo 

4. EJA e agenda territorial 

5. Financiamento público da EJA 

6. Identidade/autonomia dos fóruns 

7. EJA nos diversos níveis de escolaridade 

8. EJA e educação inclusiva 

9. EJA e diversidade de sujeitos 

10. EJA e formação de educadoras/es 

11. EJA e acesso às TICs 

12. EJA e os diferentes espaços pedagógicos na escola 

13. Avaliação das deliberações da VI Confintea. 

 
PRÉ-FICHA DE INSCRIÇÃO 

I EREJA NORDESTE 

ANO 2010 
1. Nome completo: __________________________________________________ 

2. Sexo: _____________________ 

3. Data de nascimento: _____ / ______________ / ________ 

4. Cor/Raça: ___________________________ 

5. Carteira de Identidade: __________________________ 

6. Órgão Expedidor: _____     UF: _____           Data de Emissão: ____ / _____ / ____. 

7. CPF: ____________________________ 

8. Endereço: ___________________________________________________________ 

9. Complemento: _______________________________________________________ 

10. CEP:    ____________________               Bairro: __________________________ 

11. Município: ____________ UF: ______       

12. Fone: ( ___ ) ____________________ 

13. Fax:  ( ___ ) ____________________ 

14. Celular: ( ___ ) __________________ 

15. E-mail: _______________________________________________ 

 

16. Participa do fórum estadual de EJA?  (  ) Sim  (  )  Não  

17. Segmento: __________________________________________________________ 

18. Entidade: ___________________________________________________________ 

 

19. Dados de viagem:  

Meio de transporte: Aéreo (     )   Terrestre (      ) 

Horário e dia previsto de chegada em João Pessoa: (com dados do voo ou da Empresa 

de transporte terrestre): _________________________________________________ 

Horário previsto de retorno: (com dados do vôo ou da Empresa de transporte terrestre) 

_____________________________________________________________________ 

20. Em caso de dúvida manter contato pelo e-mail erejane2010@gmail.com (*) ou 

através de algum destes contatos: Cidilene (87114015/91064221), Cláudia (88352605), 

Karla (88140342), Kézia (88541734), Maria Paula (88438513), Nena (88797034), 

Verônica (88113034) ou Zoraida (99280890/93527164). DDD: 83. 

(*) este e-mail foi criado com fins específicos para o EREJA NORDESTE. 

O e-mail do Forum EJA/PB é forumejapb@gmail.com  
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