
RELATO DA REUNIÃO DA CNAEJA – Primeira reunião ordinária de 2014 

25/03 (M e T) e 26/03 (M) 

 

Data: 25/03/2014 

Participantes:  

MEC: Mauro Silva – Diretor da DPAEJA/SECADI/MEC; Antônio Carlos Ramos Pereira 

(Carlão) – Coordenação Geral de Educação de Jovens e Adultos; Antônio Lídio – 

Coordenação Geral de Alfabetização - CGA/DPAEJA/SECADI/MEC 

Sociedade: 

Cláudia Costa– Representante dos fóruns de EJA 

Edna Lopes - UNCME 

Liana Borges – Representante dos MOVAs 

Maria Edineide – representante da UNDIME 

Marta Vaneli - CNTE 

Rosa Pinheiro - ANPED 

Sonia Couto - IPF 

Tatiane Nascimento – Rede de Economia Solidária 

Tiago Manggini - MST 

 

1.Leitura e aprovação da ata anterior – Mauro Silva 

Iniciamos a reunião com a leitura da ata da reunião anterior. A partir desta leitura foram 

levantadas os seguintes pontos: 

 Para a reunião de amanhã (26) entrarão na pauta mais dois itens: Prêmio Paulo 

Freire e Agenda territorial. O turno da tarde está suspenso. 

 Com relação aos recursos para os Centros de Referências da EJA, a SECADI ficou 

com um terço dos recursos que foram solicitados. Ficou apenas com 25% do que 

foi solicitado e ainda não há definição de como estes recursos serão distribuídos. 

 

2. Fluxo PBA e EJA/Resolução nº 48 – Maraiza de Azevedo e Renato Faria 

Para rever o fluxo e verificar se existem gargalos que interferem no fluxo do PBA e EJA, 

foram levantados os atores que participam destas ações. Como o programa e a 

modalidade como um todo funcionam. Não há mais desculpa financeira para não fazer 

EJA, segundo Mauro. 

 

 



3. Adesões Resolução 48/2014 – Mauro Silva 

Mauro apresentou planilha com dados sobre os estados e municípios que fizeram adesão 

ao PBA em 2014. A seguir enviarão o anexo com os dados. 

 

4. EJA/PRONATEC - Mauro Silva 

Mauro apresentou a Portaria Nº 125 de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a 

adesão de estados, Distrito Federal e municípios como unidades demandantes vinculadas 

à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI 

para oferta de EJA articulada à Educação profissional no Âmbito do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. 

Recordando: O documento foi elaborado pelo GT da CNAEJA com acompanhamento da 

SECADI, em dezembro de 2013. 

Atualmente já tem pactuado com o PRONATEC 43.000 vagas. 

Adesão de 7 secretarias estaduais: AC, BA, MT, PA, PI RS RJ – 45.000 vagas 

fundamental e 10.000 ensino médio. 96 municípios com adesão. Em São Paulo, nenhum 

município entrou. No RS entraram apenas cinco municípios (dos 498): Arroio do Sal, 

Maximiliano de Almeida. Julio de Castilhos, Erechim e Barros Cassal. 

 

Avaliação do PBA: Lídio apresentou a atual situação do Plano de Acompanhamento e 

Monitoramento do PBA. Ficou encaminhado que ele encaminhará um comunicado oficial 

aos pareceristas indicados pelos Fóruns (e para os demais) sobre o atraso, previsão de 

inicio e explicações sobre o Produto que pagará hospedagem/passagem/alimentação. 

  

Planejamento da DPAEJA para 2014 

Foi retomada a questão das instituições que têm assento na CNAEJA e uma breve 

revisão no planejamento das reuniões da CNAEJA, ficando para amanhã (26) os 

encaminhamentos destas duas questões. Ficou combinado que haverá uma correção na 

redação da Portaria, em especial no artigo 3. 

  

26/03/14 

Iniciamos a reunião falando sobre a Medalha Paulo Freire. Vai ser encaminhado para 

todos o planejamento desenvolvido pelo GT da Medalha. Antes da próxima reunião 

deveremos receber o documento, pois este será o ponto de partida para revisão da 

proposta da Medalha. 

 



Agenda Territorial: A SECADI vai elaborar um documento com dados do FNDE orientando 

para utilização do recurso e dando um prazo. O novo recurso vai depender da utilização 

deste e dando novas tratativas. Também será realizado documento reapresentando a 

agenda para os novos gestores. A SECADI vai sistematizar o que já foi realizado nas 

agendas. 

Encaminhamentos:  

Realização de um encontro com a presença das SEDUCs, Fóruns e CNAEJA com o 

objetivo de atualizar os dados sobre a AT em cada estado e no DF, no sentido da 

reelaboração de estratégias, rumos e encaminhamentos para revitalização da agenda, 

pois não procede mais encaminhar consulta através de oficio em decorrência do desgaste 

do tema. Levantamento dos relatos existentes e produzidos pelos Fóruns e SECADI.  

 

Seminário de Formação: Catelli fala da organização do a ser realizado de 1 a 3 de  

dezembro. O Projeto foi elaborado por São Paulo e encaminhado para SECADI em 

dezembro/2013. A proposta é que seja realizado na Unicamp, com participação de cerca 

de 200 pessoas, com foco na formação universitária. Orçamento R$ 164.000,00. 

 

Efetividade da CNAEJA – Várias pessoas se colocaram e foram tirados os seguintes 

encaminhamentos: construção coletiva da pauta, socialização dos encaminhamentos da 

reunião, participação de outras secretarias em fóruns onde se trate das questões relativas 

a estas secretarias. 

Com relação à representação na CNAEJA ficou definido que: 

 Nova redação para o artigo 3º da Portaria: As instituições, fóruns e entidades de 

que trata os incisos VI, VII e VIII do art.1º desta portaria poderão renovar-se 

bienalmente. Entra a seguir o parágrafo único, com a seguinte redação: 

 Inciso II - o GT 18 irá indicar o representante do segmento Universidade; 

 O inciso 6º baixa para 4 representantes 

 A CNTE entra na nominata (aumenta um inciso) 

 Com relação aos movimentos sociais ficou uma indicação de educação no campo, 

economia solidária, MOVA e ficou uma vaga em aberto. 

Tratamos a seguir do calendário de reuniões da CNAEJA. Segundo o regimento são três 

reuniões anuais, mas vamos propor uma reunião extraordinária. As reuniões ordinárias 

acontecerão em: 19 e 20/05/14 e 26 e 27/08/14. A reunião extraordinária poderá 

acontecer no contexto da CONAE ou no Seminário de Formação. 


