
 

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL INTEGRADA À EDUCAÇÃO BÁSICA NA 

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Formar profissionais com capacidade para atuar na elaboração de estratégias no 

estabelecimento de formas criativas das atividades de ensino-aprendizagem e de prever pró 

ativamente as condições necessárias e as alternativas possíveis para o desenvolvimento 

adequado da educação profissional integrada a educação básica na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, considerando as peculiaridades, as circunstâncias 

particulares e as situações contextuais concretas em que programas e projetos deste campo 

são implementados. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Formar profissionais especialistas em educação por meio do desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores pertinentes à atividade da docência 

no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos.Contribuir para a 

implementação democrática, participativa e socialmente responsável de programas e 

projetos educacionais, bem como identificar na gestão democrática ferramentas que 

possibilitem o desenvolvimento de estratégias, controle e organização do Proeja. 

• Produzir conhecimentos como síntese da formulação e implementação teórico-

prática da proposta integrada de educação profissional e de educação de jovens e 

adultos. 

• Projetar a Educação Profissional Técnica Integrada ao EJA, presencial e a 

distância.(EAD), considerando as peculiaridades do seu público, as particularidades 

da instituição ofertante e os contextos concretos em que programas e projetos deste 

campo sejam implementados. Proporcionar o conhecimento técnico e prático das 

ferramentas de EAD. 

 



2. PÚBLICO ALVO 

 

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

pretendem atuar em escolas de Redes Públicas de Ensino e atuem ou pretendam atuar na 

Educação Profissional e/ou na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, bem como nas 

suas formas articuladas e integradas, tais como o PROEJA. 

 

2.1. CONTRIBUIÇÕES QUE SE PRETENDEM DAR EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES AOS EGRESSOS 

 

Capacitar profissionais com conhecimentos teórico-práticos na elaboração, execução, 

acompanhamento e avaliação de programas e projetos educacionais, políticas educacionais 

e gestão democrática, tendo em vista a sua atuação na educação profissional integrada a 

educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos. 

 

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

 

Este curso de especialização é fundamental para a implantação do Proeja com qualidade 

que este Programa requer, uma vez que ao se tratar de uma nova forma de atuar na 

educação profissional e na EJA, não existe formação sistemática de profissionais para esse 

campo. De tal sorte, o Programa fundamenta-se nos seguintes pressupostos: 

A necessidade de formação de um novo profissional que possa atuar na educação 

profissional integrada a educação básica na modalidade EJA como docente pesquisador; 

gestor educacional de programas e projetos; e formulador e executor de políticas públicas; 

A integração entre trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral, a qual 

contribui para o enriquecimento científico, cultural, político e profissional dos sujeitos que 

atuam nessa esfera educativa, sustentando-se nos princípios da interdisciplinaridade, 

contextualização e flexibilidade como exigência historicamente construída pela sociedade; 

Espaço para que os cursistas possam compreender e aprender uns com os outros, em fértil 

atividade cognitiva, emocional, contribuindo para a problematização e produção do ato 

educativo com uma perspectiva sensível, com a qual a formação continuada de professores 

nesse campo precisa lidar. 

A natureza do curso exige metodologias participativas, laboratoriais, oficinas que permitam 

vivenciar e atuar de modo teórico-prático, fazendo interagir as concepções da experiência 

pedagógica de cada professor cursista, que emergem e são ressignificadas no diálogo com 

o campo conceitual e prático. 

 

4. COORDENAÇÃO DO CURSO 



 

Coordenador do Curso : Rony Cláudio de Oliveira Freitas 

Coordenadora de Orientação : Maria Auxiliadora Vilela Paiva 

Coordenador de Tutoria : Alex Jordane 

 

5. CARGA HORÁRIA 

 

A carga horária do curso será de 360 horas em atividades teóricas e práticas, individuais ou 

em grupos. São acrescidas outras 120 horas de estudos, destinadas à elaboração e 

apresentação de um Artigo Científico de Conclusão de Curso. Assim, o Curso soma ao todo 

480 horas. 

 

6. PERÍODO E PERIODICIDADE 

 

O período de realização será de no máximo 18 meses, contados a partir da data da 

matrícula, admitindo-se uma tolerância de 6 meses, para ajustar imprevistos. 

 

Eixos Disciplinas Carga 

horária 

1. Ambientação da EAD • Metodologia de aprendizagem em EAD 30h 

2. Concepções e 

Princípios da EP e da 

EB na EJA 

• Fundamentos Filosóficos e Sociológicos 

d a EJA 

• Fundamentos Filosóficos e Sociológicos 

da Educação Profissional; 

30h 

 

30h 

 

3. Gestão Democrática e 

Economia Solidária 

• Gestão da Escola 

• Economia Solidária e Cooperativismo 

20h 

20h 

4.Políticas  e Legislação 

Educacional 

• Legislação e Políticas Públicas; 

• Diversidade e Inclusão social 

20h 

20h 

5. Concepções 

curriculares na E P e na 

EJA 

• Concepções curriculares na educação 

profissional e na EJA 

40h 

6. Didáticas na EP e na 

EJA 

 

 

• Organização do Trabalho Pedagógico no 

Proeja 

• Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

no Proeja 

• Tecnologias Educacionais 

40h 

 

20h 

 

30h 



7. Pesquisa e Produção • Tendências Educacionais e de Pesquisa 

em EP e na EJA. 

• Metodologia da Pesquisa Educacional 

• Produção de relatos de experiência 

• Pesquisa e produção de Artigo científico 

de conclusão de curso 

20h 

 

30h 

10h 

240h 

 

8. DISTRIBUIÇÃO POR MÓDULOS 

Tabela II – Distribuição de disciplinas por módulo 

Módulo Disciplina Eixo 

1 Metodologia de aprendizagem em EAD 1. Ambientação da EAD 

Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da 

EJA 

Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da 

Educação Profissional 

2. Concepções e Princípios da EP e 

da EB na EJA 

Tendências Educacionais e de Pesquisa. 

2 

Metodologia da Pesquisa Educacional 
7. Pesquisa e Produção 

Gestão da Escola 

Economia Solidária e Cooperativismo 

3. Gestão Democrática e Economia 

Solidária 

Organização do Trabalho Pedagógico no 

Proeja 
6. Didáticas na EP e na EJA 

3 

Produção de relatos de experiência 7. Pesquisa e Produção 

Legislação e Políticas Públicas; 

Diversidade e Inclusão social 

4. Políticas e Legislação 

Educacional 

Concepções curriculares na educação 

profissional e na EJA 

5. Concepções curriculares na E P e 

na EJA 

Tecnologias educacionais 

4 

Avaliação do Ensino e da Aprendizagem no 

Proeja 

6. Didáticas na EP e na EJA 

5 
Pesquisa e produção de Artigo científico de 

conclusão de curso 
8. Pesquisa e Produção 

 

9. 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.  



 


