1º Relato da comissão do II EREJA Sul
08 de agosto de 2012 – Florianópolis
Presentes:
Ivanice Alves, Moacir Zanin, Rosemar Ucha, Sirlei Batista, Márcia Vieira,
Rosani Aparecida, Lúcia Margarida, Débora Fernandes, Denise Izaguirre,
Mirian Costa, Regina SEABRA, Roselene Matos, Daniel Berger, Anderson
Abreu, Silvia Oliveira, Maria Herminia, Ana Paula Costa, Marilucia Marques,
Leda Letro, Regina Bittencourt.
Proposição de Projeto
a) Local: - Escola de Turismo e hotelaria Canto da Ilha, Florianópolis/SC
b) Data: nos dias 28 a 30 novembro de 2012 ou 22 a 24 de novembro
c) Delegação:
- Cada um dos Fóruns compõe a delegação com, no máximo, 40 delegados, esses
deverão, preferencialmente, representar todos os segmentos que compõem os
Fóruns Estaduais de EJA da Região Sul, RS, PR e SC.
d) Financiamento:
- Não haverá auxílio financeiro do MEC;
- Buscar apoio financeiro (ex: Natura, Eletrosul, Dep. Estaduais, SED, UFSC,
UDESC, Secretarias Municipais de Educação, SESI, SESC etc.) a partir de envio
de projetos captação.
e) Deslocamento:
- cada Fórum buscará alternativas de deslocamento;
- passagens por conta de cada estado (empréstimo de ônibus do IF, ITF, outros).
f) Hospedagem:
- acolhida solidária;
- diárias e ou recursos próprios dos delegados;
- alojamento em escola estadual e ou municipal (data de feriado),
- o Fórum de SC irá negociar com a Escola Sul da CUT, a possibilidade de
descontos nos valores das diárias (hospedagem e alimentação), propor projeto
para o SESI Campeche.
g) Comissão regional envolvendo os três fóruns
h) Definir comissões de organização:
- captação de recursos financeiros (redação do projeto, encaminhamento e
acompanhamento) Regina, Hermínia, Anderson, Daniel e Sílvia
- logística (local, deslocamentos, translado de palestrantes, etc.)
- divulgação, inscrição, material e recepção (logo, alimentar a página do fórum,
enviar e-mail, gerar informativos, pastinhas, crachás, bolsas etc.) Leda, Débora,
Denise, bolsistas UFSC,
- hospedagem (levantamento de pessoas que possam acolher em suas
residências, lugares que possam servir de alojamento etc.); Rose Ucha,

- alimentação (lanches, almoços);
- sistematização das discussões e relatoria (produzir documentos para as
discussões, produzir responsável por fazer o relatório do encontro) Rita, Herminia
- atividades culturais (envolver educandos de EJA, coral do NET, coral da UESC
etc.)
- Memória do I EREJA (material, fotos...) – Rose Ucha, Regina Seabra, Marilucia
Tema de discussão deliberado pelos fóruns de EJA: O PAPEL POLÍTICO DOS
FÓRUNS, tendo como documentos orientadores: os relatórios dos encontros nacionais, o
documento preparatório final para VI CONFINTEA, e o estudo produzido por Analise.
Ficaram acordadas as seguintes categorias para análise coletiva, a serem avaliadas pelos
Fóruns: educação em prisões, alfabetização, mundo do trabalho, formação de
educadores, financiamento, espaços e formas de mobilização.
Estratégias e orientações metodológicas:
Questões orientadoras de nossas reflexões sobre cada uma das categorias:
a) O que temos de avanço?
b) Em que medida os Fóruns interviram nesses avanços?
c) Como intervimos?
d) Em que precisamos avançar? Como avançar? Quem assume a tarefa? Quando?
Em resumo, será feito um dialogo nos Fóruns e entre os Fóruns com os três documentos
sobre os seis temas escolhidos e outros, tomando por base as questões orientadoras.

Próximo encontro dia 29 de agosto as 14 no CEC – Florianópolis.

