
 

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA - Modalidade de oferta: Educação a Dist ância 

 

 

1. OBJETIVO GERAL DO CURSO 

 

Formar profissionais em nível de pós-graduação lato sensu na área de Educação, 

competentes para atuar na Educação Profissional e Tecnológica, nas esferas da docência, 

da intervenção técnico-pedagógica, da pesquisa e da gestão de instituições e de políticas 

públicas, com vistas à compreensão, ao planejamento e à implementação de novos 

processos na Educação Profissional e Tecnológica - EPT. 

 

2. FINALIDADE DO CURSO 

 

Como processo social, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) configura-se como 

elemento estratégico tanto na construção da cidadania quanto para uma maior inserção de 

trabalhadores na sociedade produtiva contemporânea. 

Dentro desta perspectiva educacional, o curso enseja implementar uma proposta de 

formação de educadores orientada para o trabalho, objetivando uma política pública 

específica para a formação de docentes e gestores do campo da EPT. Profissionais aptos a 

enfrentar os desafios postos por um contexto de globalização econômica, de novas formas 

de organização da produção e do trabalho e dos crescentes processos de democratização 

da sociedade, a exigir ações concretas de inclusão social. 

A modalidade de oferta do curso tem como finalidade atender aos objetivos da Universidade 

Aberta do Brasil – UAB em proporcionar a oferta de cursos de formação continuada de 

educadores da educação básica e dos demais níveis e modalidades de ensino, funcionando 

como uma importante estratégia de interiorização da educação pública do Brasil, em que a 

população de educadores distante dos centros de ensino superior terá acesso ao ensino de 

pós-graduação com a qualidade oferecida pelas instituições públicas federais. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 



Profissionais detentores de diploma de licenciatura ou de outro curso superior que já atuem 

ou pretendam atuar na EPT, de oferta pública e do terceiro setor ligado aos movimentos 

sociais, bem como nas suas formas articuladas e integradas à educação básica, nas 

diversas modalidades de ensino. 

 

4. REQUISITOS 

 

Possuir diploma de Graduação devidamente reconhecido, validado ou revalidado por órgão 

competente do Ministério da Educação ou designado por este. 

 

5. PERFIL DO EGRESSO 

 

Profissionais com competências desenvolvidas para a busca da excelência no desempenho 

profissional, com conhecimentos teórico-práticos em educação, que tenham atitudes 

comprometidas com o êxito da gestão participativa na elaboração, execução, 

acompanhamento e avaliação de políticas educacionais, programas e projetos, tendo em 

vista a sua atuação na EPT. 

 

6. ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Este curso de especialização promoverá uma formação sistemática de profissionais com as 

qualidades de eficácia e eficiência que se requer no contexto brasileiro para o sucesso da 

Educação Profissional e Tecnológica. Assim os profissionais formados poderão atuar em 

programas e projetos de EPT, no sentido de formular e executar políticas públicas, executar 

o trabalho pedagógico junto aos pares e ao público da EPT e conduzir pesquisas 

educacionais na EPT e no âmbito do PROEJA. 

 

7. APTIDÕES DESEJÁVEIS 

 

Compromisso, criatividade, versatilidade, conhecimento, pesquisa, postura ética, 

sociabilidade, planejamento, organização e execução de ações de ensino-aprendizagem. 

 

8.        DURAÇÃO DO CURSO 

 

O curso terá duração de 18 meses contados a partir da data da matrícula, e uma tolerância 

de seis meses, após a finalização da última disciplina do curso, para apresentação e entrega 

pelos alunos de seus respectivos Trabalhos de Conclusão de curso. 



A carga horária total do curso será de 480 horas, sendo 360 horas destinadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos que abrangeram tanto a dimensão teórico-conceitual, 

quanto à aprendizagem de métodos próprios da pesquisa em educação, e outras 120 horas 

para estudo e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

A distribuição da carga horária incluirá atividades teóricas e práticas, individuais ou em 

grupos, seminários e outras ações educativas, incluindo-se as destinadas à orientação e 

elaboração de Um Artigo Cientificam como Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

9. ORGANIZAÇÃO  CURRICULAR 

 

 

NÚCLEOS DE 

ESTUDOS 

DISCIPLINAS  CH 

Ambientação em EAD Metodologia de Aprendizagem em EAD 30h 

Metodologia da Pesquisa Educacional I 30h Núcleo II 

Metodologia da 

Pesquisa Educacional 

Metodologia da Pesquisa Educacional II 20h 

Educação e Trabalho – Dimensões socioantropológicas  20h 

Reestruturação Produtiva e as Novas Demandas da 

Formação Profissional e Tecnológica. 

20h 

Educação e Inclusão: trabalho, cultura, ciência e tecnologia. 20h 

Antropologia e Educação - Diversidade cultural e Inclusão 

Social no Brasil 

20h 

Núcleo III 

Questões Atuais da 

EPT 

Fundamentos Psicológicos da Educação Profissional 20h 

Legislação, Políticas Públicas e a EPT. 30h 

Projeto Curricular Integrado na EPT e suas Transversalidades 30h 

Núcleo IV 

Políticas e Gestão na 

EPT Organização do Trabalho Pedagógico 30h 

Núcleo V 

Tecnologias na EPT 

Educação e suas Tecnologias  40h 

Avaliação de Projetos e Competências na EPT 30h Núcleo VI 

Tópicos Especiais Gestão do Estágio Supervisionado 20h 

Total de Disciplinas  360h 

Núcleo VII 

Produção e pesquisa 

Desenvolvimento da pesquisa e redação do relatório da 

pesquisa; 

Seminário de pesquisa I (apresentação do projeto de pesquisa 

120h 



que culminará no trabalho final do curso). 

Seminário e Pesquisa II (apresentação dos resultados finais – 

Artigo Científico – Seminário coletivo) 

Total do Curso  480h 

 

10. FORMA DE INGRESSO 

 

A seleção é feita por Processo Seletivo. As informações sobre o Processo Seletivo serão 

divulgadas no site do Ifes - http://www.ifes.edu.br e no site do CEAD - http://cead.ifes.edu.br, 

em cursos oferecidos.  

Telefone (27) 3348-9204. 

    

 
 
 
 


