
 
Edital CPS-PBP 001/2014 

 
O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza faz saber que abrirá 
inscrições para participação no Curso Ensino e Aprendizagem na Formação de Jovens 
e Adultos, nível Aperfeiçoamento, integrante do Convênio CPS/FNDE nº 400012/11 
no âmbito do Programa Brasil Profissionalizado. 
 
1. Do curso 
1.1- Organização  

O curso é oferecido em parceria entre a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a 
Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa e a Unidade de Ensino Médio e 
Técnico. 
1.2- Objetivos:  

 contribuir para o aperfeiçoamento de professores no atendimento das 
demandas de educação profissional de jovens e adultos na modalidade EJA; 

 contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de estratégias 
educacionais e metodologias de ensino-aprendizagem específicas para 
atuação na educação profissional integrada ao ensino médio com foco na 
educação de jovens e adultos; e  

 sensibilizar os professores para questões relativas à responsabilidade social, 
formação profissional e inclusão de jovens e adultos no mundo do trabalho.  

1.3- Carga Horária: 
 Sua carga horária total é de 200 horas, sendo 40 horas presenciais e 160 horas a 
distância na Plataforma Moodle.  
1.4- Estrutura Curricular: 

ESTRUTURA CURRICULAR 

DISCIPLINAS C.H. 
PRESENCIAL 

C.H. A 
DISTÂNCIA 

C.H. TOTAL 

EDUCAÇÃO E TRABALHO 8 32 40 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
JOVENS E ADULTOS 

8 32 40 

PLANEJAMENTO E PRÁTICAS DE 
ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS 

8 32 40 

AVALIAÇÃO NA APRENDIZAGEM DE 
JOVENS E ADULTOS 

8 32 40 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO 
CURSO 

8 32 40 

CARGA HORÁRIA PRESENCIAL 40 

CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA 160 

CARGA HORÁRIA TOTAL 200 

 
2. Da metodologia 
2.1- Atividades presenciais e à distância 
Serão realizados três Encontros Presenciais de dois dias e as atividades a distância 
serão desenvolvidas em http://www.moodle.cpscetec.com.br/capacitacaopos/, com 
atividades orientadas, atividades colaborativas, fóruns de discussão e um Trabalho 
de Conclusão de Curso. Todas as atividades serão acompanhadas pelos professores e 

http://www.moodle.cpscetec.com.br/capacitacaopos/


 
tutores, de modo a orientar os alunos na construção individual e coletiva do 
aprendizado. 
2.2- Organização discente 
As 160 vagas serão organizadas em 4 (quatro) turmas de 40 (quarenta) cursistas e o 
curso acontecerá simultaneamente para todas as turmas.  
Serão disponibilizadas ate 32 vagas (20%) para outras instituições públicas da 
educação profissional do estado de São Paulo, conforme a demanda. 
2.3- Cronograma de execução 

PERÍODOS DESCRIÇÃO 

27 /05 a 01/06 Semana de Ambientação no AVA 

02 a 06/06 1º Encontro Presencial – Carga horária: 16 horas 

09/06 a 06/07 Disciplina: Educação e Trabalho  
Atividades a Distância – Carga Horária: 32 horas 
Orientação do TCC 

07/07 a 03/08 Disciplina: Ensino e Aprendizagem de Jovens e Adultos 
Atividades a Distância – Carga Horária: 32 horas 
Orientação do TCC  

04 a 08/08 2º Encontro Presencial – Carga horária: 16 horas 
Avaliação Presencial: Educação e Trabalho e Ensino e Aprendizagens 

11/08 a 07/09 Disciplina: Planejamento e Práticas docentes  
Atividades a Distância – Carga horária: 32 horas 
Orientação do TCC 

08/09 a 05/10 Disciplina: Avaliação na Aprendizagem de Jovens e Adultos  
Atividades a Distância – Carga horária: 32 horas 
Orientação do TCC 

06 a 19/10 Finalização do TCC 

20 a 24/10 3º Encontro Presencial – Carga horária: 16 horas 
Avaliação Presencial: Planejamento e Práticas docentes  / Avaliação na 
Aprendizagem de Jovens e Adultos  
Apresentação do TCC 

Até 31/01/2015 Finalização do curso. Certificação 
 
 
2.4- Do sistema de avaliação e certificação 
O cursista será avaliado em cada disciplina por atividades à distância no ambiente virtual de 
aprendizagem e por provas presenciais. Serão certificados os cursistas que tiverem 
aproveitamento maior que 60% em todas as disciplinas do curso e entregue o Trabalho de 
Conclusão do Curso. 
 

3. Das inscrições  
3.1- As inscrições serão feitas em  

http://www.cpscetec.com.br/posacademica/manifestacao/ no período de 10 
a 24 de abril de 2014. 

3.2- Para efetuar a inscrição o interessado deverá preencher as informações 
solicitadas no site e postar no ambiente o Termo de compromisso (Anexo 1) 
assinado e cópias do diploma de graduação (frente e verso) e histórico 
escolar escaneados. 

3.3- Documentos a serem postados: 
a. Termo de compromisso (Anexo 1) assinado pelo interessado, com ciência 

do diretor da Unidade. 
b. Cópia do diploma de graduação (frente e verso). 

http://www.cpscetec.com.br/posacademica/manifestacao/


 
c. Cópia do histórico escolar da instituição de graduação. 
§ Único- Não serão aceitos documentos enviados por e-mail.  Todos os 
documentos deverão ser postados no site 
http://www.cpscetec.com.br/posacademica/manifestacao/  
 

4. Da seleção 
Será dada preferência aos professores e gestores diretamente envolvidos nos cursos 
ETIM-EJA, ETIM-VENCE-EJA, EJA e PROEJA das instituições públicas de ensino 
profissional do estado de São Paulo.  
Na sequência, excedendo ainda o número de inscritos ao número de vagas, serão 
adotados os critérios: 

a. Entrega da totalidade de documentos relacionados no item 3.2, na forma 
explicitada; 

b. Não ter histórico de abandono ou desistência injustificada em outros cursos 
oferecidos pelo Centro Paula Souza no Programa Brasil Profissionalizado;  

c. Ordem cronológica de inscrição. 
 

5. Das disposições gerais 
5.1- O convênio oferece aos participantes hospedagem, alimentação e material 

didático básico. 
Considerando a carga horária e a extensão do curso e, ainda, a certificação de 
Nível Aperfeiçoamento emitido pelo Centro Paula Souza, é fundamental que 
os professores se inscrevam somente se tiverem disposição e disponibilidade 
para participar de todas as atividades previstas, presenciais e à distância. Tal 
compromisso é fundamental tendo em vista que o Centro Paula Souza 
responde pelas vagas oferecidas pelo  Programa Brasil Profissionalizado junto 
ao MEC e FNDE e não tem como justificar recursos executados com vagas 
ociosas.  

5.2- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Curso. 
 

São Paulo, 07 de abril de 2014. 

http://www.cpscetec.com.br/posacademica/manifestacao/

