
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
Diretoria de Políticas de Alfabetização e  Educação de Jovens e Adultos 

 

 
INFORMATIVO 3/2011 

Assunto 1: Encontro de representantes das Comissões Estaduais da Agenda 
Territorial das Regiões Centro-Oeste, Norte, Sudeste  e Sul. 

Assunto 2: II Curso em Gestão Social de Políticas Educacionais  

 
Prezado(a)s, 

Seguem abaixo informações referentes a dois eventos a serem realizados 
entre 17 a 21 de outubro de 2011. Solicitamos que se organizem para 
participação destes eventos. 

 

Assunto 1: Encontro de representantes das Comissões Estaduais da Agenda 
Territorial das Regiões Centro-Oeste, Norte, Sudeste  e Sul. 

No dia 17 de outubro de 2011 acontecerá em Brasília-DF o Encontro com 
representantes das Comissões Estaduais da Agenda Territorial de 
Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, 
das Regiões Centro-Oeste, Norte, Sudeste  e Sul. 

O objetivo deste encontro é a retomada do diálogo sobre a Agenda 
Territorial entre a DPEJA/SECADI e as Comissões Estaduais. Trataremos das 
atividades desenvolvidas nas Unidades da Federação; utilização dos recursos e 
planejamento das ações para o segundo semestre, dentre outros temas (A pauta, 
com horário e local será enviada nos próximos dias). 

Cada Comissão indicará 03 (três) representantes: 

 Um representante do Fórum Estadual/ Distrital de EJA selecionado para o II 
Curso em Gestão Social de Políticas Educacionais; 

 Um representante da Comissão Estadual/ Distrital da Agenda Territorial 
selecionado para o II Curso em Gestão Social de Políticas Educacionais; 

 Um representante da Comissão Estadual/ Distrital da Agenda Territorial não 
participante do  II Curso em Gestão Social de Políticas Educacionais 

Os membros dos Fóruns Estaduais de EJA indicados para participar do II 
Curso em Gestão Social de Políticas Educacionais terão garantidas passagens, 
hospedagem e alimentação; os membros das Comissões Estaduais da Agenda 



Territorial de EJA indicados para participar do II Curso em Gestão Social de 
Políticas Educacionais não terão direito a passagens, uma vez que a SECADI 
oferecerá serviços de traslado, hospedagem e alimentação também durante a 
realização do Encontro. 

Os três nomes que representarão a Comissão deverão ser informados a 
esta Coordenação até o dia 16 de setembro, por meio do endereço eletrônico 
redeformacaoeja@mec.gov.br.  

As informações complementares poderão ser solicitadas pelo telefone (61) 
2022 9154. 

 

Assunto 2: II Curso em Gestão Social de Políticas Educacionais  

A Universidade de Brasília - UnB, em parceria com o MEC, Cátedras 
Unesco de EJA e EAD e MDA oferecerá o II curso em Gestão Social de Políticas 
Educacionais para membros das Comissões Estaduais/ Distrital da Agenda 
Territorial de EJA e membros dos Fóruns Estaduais/ Distrital de EJA. 

O curso tem por objetivo formar sujeitos sociais da educação de jovens e 
adultos para que atuem como multiplicadores de ações de gestão social de 
políticas públicas, com vistas a fortalecer a agenda territorial de EJA.   

Solicitamos que os membros da Agenda Territorial se organize para indicar 
um participante ao curso e que, no período indicado para inscrição, o candidato se 
inscreva no sítio da Faculdade de Educação de UnB – UnB/FE <www.fe.unb.br>.    

Informamos que a SECADI não arcará com as despesas de passagens 
para os membros das Comissões Estaduais da Agenda Territorial de EJA 
indicados para participar do curso, mas oferecerá traslado, hospedagem e 
alimentação durante os dias de realização do módulo II (presencial), em Brasília. 
Aos membros dos Fóruns Estaduais de EJA indicados para participar do curso 
serão garantidos passagens, traslado, hospedagem e alimentação durante o 
evento. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 06 a 11/09/2011 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: O II curso em Gestão Social de Políticas 
Educacionais será realizado entre os dias 19/09 a 16/12/2011. 

 

PÚBLICO PARTICIPANTE: 

 Membros das Comissões Estaduais/ Distrital da Agenda Territorial de EJA – 
uma vaga por estado e duas para o DF 

 Membros dos Fóruns Estaduais/ Distrital de EJA – uma vaga por estado e 
duas para o DF 

 Gestores do MEC – 01 vaga 

 UnB – 01 vaga 
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 SENAES – 01 vaga 

 SGPR – 01 vaga 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 Compor a Comissão Estadual/ Distrital da Agenda Territorial de EJA; ou ser 
membro do Fórum de EJA Estadual/ Distrital; 

 Ter disponibilidade de tempo para participação no curso; 

 Possuir conhecimentos básicos de informática: Windows, Word e internet;  

 Possuir endereço eletrônico (e-mail);  

 Ter acesso à internet. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

 Portaria de nomeação  da comissão da Agenda Territorial, que comprova que é 
membro da Comissão Estadual/ Distrital; ou Declaração de participação no 
Fórum Estadual/ Distrital  de EJA.  

 Termo de compromisso informando a disponibilidade de tempo para participar 
do curso  e multiplicar os conteúdos apreendidos durante o curso.  

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 Apresentação da documentação exigida. 
 Preenchimento de formulário de inscrição. 

 

DIVULGAÇÃO, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DO CURSO: 

06 a 09 de setembro: Divulgação e inscrição:  
         A divulgação será feita pelo portal dos Fóruns de EJA <forumeja.org.br> 

e na página da Faculdade de Educação da UnB <www.fe.unb.br>. 
         O participante deverá preencher um formulário específico, disponível no 

sítio da Faculdade de Educação da UnB <www.fe.unb.br>. 
  

12 a 13 de setembro:  Seleção de 60 participantes.  
         Serão também selecionados, para a formação de cadastro de reserva, 

outros 60 candidatos, caso haja indisponibilidade de participação de algum 
dos candidatos previamente selecionados.   

         A seleção dos 60 candidatos do cadastro de reserva seguirá a mesma 
orientação anterior de um participante por estado. 

  
14 de setembro: Divulgação dos selecionados no sitio da Faculdade de Educação 
da UnB <www.fe.unb.br> 
  
15 e 16 de setembro: Confirmação da inscrição. 



         Os participantes selecionados terão dois dias úteis para confirmar sua 
participação, por e-mail <ejagestao2@fe.unb.br>.  

         Caso não haja confirmação a vaga será disponibilizada a outro 
candidato selecionado para o cadastro de reserva. 

 
 
19 de setembro a 16 de dezembro: Realização do curso 

·         19 a 25 de setembro: Ambientação  
·         26 de setembro a 16 de outubro: Realização do Módulo I - Marcos 

estratégicos das ações de EJA  
o        26 de setembro: Webconferência de abertura do curso 

·         18 a 21 de outubro: Realização do Módulo II - Gestão social de políticas 
públicas educacionais em EJA. 

·         24 de outubro a 16  de novembro: Realização do módulo III - 
Desenvolvimento sustentável e gestão social de políticas públicas 

·         17 e novembro a 16 de dezembro: Realização do módulo IV - 
Planejamento e gestão de projetos educacionais em EJA  
  

O CURSO SERÁ REALIZADO EM TRÊS ETAPAS:  

1ª - uma etapa a distância (webconferência);  

- Módulo I: Introdução ao curso: Marcos estratégicos das ações de EJA. 

2ª - uma segunda etapa presencial 

- Módulo II: Advocacy, controle social e gestão social de políticas 
públicas educacionais. 

3ª - e uma terceira etapa a distância, via plataforma Moodle.  

- Módulo III: Desenvolvimento sustentável e gestão social de políticas 
públicas  

- Módulo IV: Planejamento e gestão de projetos educacionais em EJA 

 

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA 
MENSAGEM  

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Mauro José da Silva 
Diretor de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 

DPAEJA/SECADI/MEC 


