
MEMÓRIA DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
Local: IFRS Campus Centro P. Alegre.  
Data: 01/09/2017 
 
A reunião iniciou com apresentações dos integrantes e manifestações sobre o 
lançamento da Frente na Assembleia Legislativa. Houve entendimento que a Frente 
deverá atuar no âmbito da EJA de forma ampla, abordando todos os segmentos como o 
ensino profissionalizante (PROEJA), a EJA na educação básica (estado e municípios), 
no combate ao fechamento de turmas da modalidade e em todas as formas de 
manifestações da modalidade. Tal entendimento levou a possibilidade de criação de 
uma comissão especial que poderia aprofundar ainda mais o debate e o perímetro de 
atuação, podendo contar, inclusive, com recursos para impressão de material, transporte 
e organização de eventos como Encontros Estaduais. 
Particularmente, no caso do fechamento de turmas de P. Alegre, a Frente mencionou a 
possibilidade de uma articulação metropolitana (Sapucaia, Gravataí, Alvorada, São 
Leopoldo) para discutir essa questão com os municípios, podendo inclusive buscar 
participação da UNCME e UNDIME. No caso do estado, a Frente buscará a 
participação do CEEd. Também manifestou interesse em apoiar a retomada do FEE ou 
da construção do FNPE no RS. 
A assessoria da Frente falou da possibilidade de levar o debate em torno do tema para o 
interior do estado citando municípios como Rio Grande e Ibirubá, entre outros, abrindo 
agenda e recebendo denúncias. 
Foi mencionada a importância do IV EREJA Sul, para o qual a Frente irá verificar 
possibilidades de apoio da delegação gaúcha no evento com alguma forma de subsídio. 
Por fim, ficou a sugestão de um Encontro Estadual do FEJARS para primeira quinzena 
de novembro, antecedendo e preparatório para o ENEJA. 
A próxima reunião ficou para o dia 19/09, 14h, no mesmo local. 
 
Presenças: 
Deputada Stela Farias – Frente Parlamentar 
Giovana Thiago – Frente Parlamentar 
Flávio Luís B. Nunes – Reitoria IFSul 
Guilherme Reichwald – PROEJA / IFSul Sapucaia – FEJARS  
Andrea Ribeiro Gonçalves – PROEJA / IFRS POA 
Jaqueline Rosa da Cunha – PROEJA / IFRS POA - FEJARS 
Marcelo Schmitt – IFRS POA 
Maria Cristina C. C. França – Reitoria IFRS 
Guilherme Brandt – IFRS Alvorada – FEJARS 
Josiane Machado Godinho – IFRS Restinga/POA 
Pedro Henrique de Oliveira – UBES / UJS 
Alexandre Rafael da Rosa – Coordenação FEJARS 
  


