
 
 

 

 

IV Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens e Adultos (SNF) 
“Processos formativos em EJA: Práticas, saberes e novos olhares” 

Palmas-TO, 29.10 a 01.11.2012. 

 

 

BOLETIM 1 
 

Prezados colegas e militantes da EJA, 

 

Encaminhamos para conhecimento os seguintes anexos: 

a) Chamada de Mesas Temáticas  

b) Chamada de Apresentação de Trabalhos  

c) Chamada de Lançamento de livros para o IV Seminário Nacional de Formação 

d) Programação final.  

 

Pedimos a colaboração de todos para divulgação entre os pares, visando cumprimento 

dos prazos, visto que temos pouco tempo antes do nosso evento. 

 

Reforçamos que, todo o material encaminhado foi produzido pela Comissão 

Organizadora do IV SNF em Palmas e discutida com os colegas de Representação da 

Comissão do CNAEJA (Monique e Analise).  

 

Quanto à programação, ela foi discutida exaustivamente em setembro/2011 pelos 

representantes dos 27 estados/DF e também pela SECADI/MEC, sendo aprovada pela 

Comissão Organizadora. Pequenos ajustes foram realizados junto a SECADI para 

viabilizar o financiamento das ações de hospedagem, alimentação e realização do 

evento, sem, no entanto modificar a data de realização e o eixo central do evento.  

 

Quanto ao processo de inscrição, já nos reunimos em Brasília, em julho último, com a 

coordenação da equipe do Portal que estará liberando em breve todo o processo, como 

ocorreu em seminários anteriores. Pedimos que os coordenadores de fórum estejam 

atentos visto que a senha será enviada exclusivamente para o representante estadual. 

 Quanto a logomarca do evento, enquanto não fica pronta, utilizamos provisoriamente a 

dos Fóruns EJA para facilitar os colegas na obtenção de recursos em suas instituições.  

 

 

Relembrando: 

 

a) Inscrições: via portal fóruns EJA (até 10 delegados escolhidos pelos estados dentre os 

membros dos fóruns estaduais) 

b) Alimentação, hospedagem e traslado aeroporto (e/ou rodoviária) para hotel (ida e 

volta): financiado via recursos SECADI para o IV SNF 

c) Local e Data do IV SNF: Palmas, TO, 29.10 a 01.11.2012 



d) Passagens dos delegados: Não serão custeadas pelo IV SNF. Cada delegado 

participante arcará com suas despesas. 

 

 

Aguardamos todos em Palmas! 

 

Um forte abraço, 

 

Gilson Porto Jr. 

Pela Comissão Organizadora do IV SNF 

Palmas, TO 
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