
 

 

Boletim nº02, 26/08/2013 

XIII ENEJA 

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

O FPEJA (Fórum Potiguar de EJA) vem trabalhando arduamente no processo de construção do 

XIII ENEJA com os parceiros que acreditam e defendem a EJA no RN. Contudo para mantê-los 

informados disponibilizamos as informações nos boletins no Portal dos Fóruns – Sítio Rio 

Grande do Norte. 

Procuramos entender de forma solidária a preocupação de todos os delegados em relação à 

confirmação da realização do XIII ENEJA na data indicada no Portal e no boletim anterior, isto 

é, entre os dias 10 a 13 de setembro de 2013. Para o FPEJA essa data está confirmada, e é 

com base nessa data que estamos trabalhando com afinco para a realização desse encontro. 

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:   

1. Informamos que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas quanto a 

Hospedagem, a alimentação e os espaços para a realização de todas as etapas desse evento. 

O FPEJA está atento quanto à garantia e a qualidade da hospedagem e da alimentação para 

os 600 (seiscentos participantes), assim como dos espaços para a realização das atividades 

(salas, auditório, espaço para a realização de atividade cultural, dentre outras) e equipamentos.  

 

2. Viabilizamos junto a Secretaria de Educação do Estado do RN e o IFRN o local da abertura 

do evento e o translado. O translado de todos os delegados do Aeroporto/ Hotel e Hotel / 

Aeroporto está garantido, no aguardo da organização dos horários considerando chegada a 

Natal a ida ao estado de origem. O translado de palestrantes também está garantido.  

 

3. A Programação cultural está em fase de conclusão verificando-se as condições necessárias 

para a realização de atividades que possibilitem aos participantes do XIII ENEJA uma 

aproximação mais significativa do talento e da cultura potiguar. 



4. Todo o material – pastas, crachás, camisas, certificados, canetas, blocos para anotações 

está garantido para todos os participantes. A logomarca, depois das idas e vindas foi definida 

pelo Coletivo.  

5. SESI/RN nosso parceiro, responsável (camisetas e coquetel) a ser oferecido na abertura do 

Encontro.  

6. A inscrição dos Delegados foi viabilizada na data prevista 23/08 até 23:59 por Meire no Sítio 

do RN, e as vagas remanescentes estão sendo processadas até o dia 26 de agosto de 2013.  

7. A divulgação do XIII 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 XIII ENEJA 

serão assumidos por parceiros do FPEJA.  

9. A definição da Programação vem sendo realizada a partir das contribuições dos Fóruns de 

EJA do Brasil em relação à proposta inicial.  

10. O FPEJA  realizaram no dia 20 de Agosto de 2013 o Encontro Estadual de EJA 2013 no 

Auditório Angélica Moura – Centro Administrativo SEEC/RN, cujo objetivo foi discutir as 

políticas públicas de EJA no contexto da CONAE 2014. Os destaques dessa discussão foram 

articulados com a mobilização do FPEJA junto aos espaços de EJA. Nesse encontro também 

foi socializado o XIII ENEJA. 

 
Pelo FPEJA/RN  
Maria Edineide de Almeida Batista 
 


