Edital DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA RESERVA DE VAGAS PARA O
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO APERFEIÇOAMENTO
ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2018
O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza faz saber que abrirá inscrições do dia 13 a 25 de junho
de 2018 para reserva de vagas de participação no Curso Ensino e Aprendizagem na Educação de Jovens e
Adultos, Pós-Graduação - Aperfeiçoamento, com carga horária de 200 horas, integrante do Convênio CPS/FNDE
nº 400012/11 no âmbito do Programa Brasil Profissionalizado.

1. Do curso
1.1-

Organização

O curso é oferecido pelo Centro Paula Souza em convênio com o FNDE/MEC na modalidade EaD com avaliações
presenciais obrigatórias.

1.2


Objetivos:
contribuir para o aperfeiçoamento de professores no atendimento das demandas de educação
profissional de jovens e adultos;
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 em Ambiente
Virtual de Aprendizagem (Plataforma Moodle).
1.4-

Estrutura Curricular:
ESTRUTURA CURRICULAR
DISCIPLINAS
C.H.
C.H. A
PRESENCIAL
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO E TRABALHO
8
32
ENSINO-APRENDIZAGEM DE
8
32
JOVENS E ADULTOS
PLANEJAMENTO E PRÁTICAS DE
8
32
ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS
AVALIAÇÃO NA APRENDIZAGEM DE
8
32
JOVENS E ADULTOS
METODOLOGIA DA PESQUISA - TCC
8
32
CARGA HORÁRIA PRESENCIAL
CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA
CARGA HORÁRIA TOTAL

C.H. TOTAL
40
40
40
40
40
40
160
200

2. Da metodologia
2.1- Atividades presenciais e a distância
Serão realizados três Encontros Presenciais e as atividades a distância serão desenvolvidas em
Ambiente Virtual de Aprendizagem, com atividades orientadas, atividades colaborativas, fóruns de
discussão e um Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. Todas as atividades serão acompanhadas pelos
professores, tutores e orientadores de TCC, visando a construção individual e coletiva do aprendizado.
2.2- Organização discente
As 160 vagas serão organizadas em 8 (oito) turmas de 20 (vinte) cursistas e o curso acontecerá
simultaneamente para todas as turmas.
Serão disponibilizadas até 32 vagas (20%) para instituições públicas da educação profissional do Estado
de São Paulo externas ao Centro Paula Souza, conforme a demanda.
2.3- Cronograma previsto de execução do curso – 2018
IMPORTANTE: Este cronograma está sujeito a alterações em função da prorrogação do Convênio
CPS / FNDE nº 400012/2011.

PERÍODOS/DATAS
13 a 24 de junho
26 de junho
Julho a dezembro
Julho, setembro e novembro

2.4-

DESCRIÇÃO
ATIVIDADES ON LINE
Inscrição on line para reserva de vaga
Divulgação da relação de classificados para a reserva de vagas
Período previsto do curso
Previsão de Encontros Presenciais de 1, 2 e 2 dias,
respectivamente

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 obrigatórias. Serão certificados os cursistas que tiverem aproveitamento maior que
70% em todas as disciplinas do curso e aprovação no Trabalho de Conclusão do Curso.
Aos participantes aprovados no curso, será concedido Certificado de Conclusão de Curso de Pós Graduação
Aperfeiçoamento - Ensino e aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos.

3. Público-alvo
Educadores da Educação Profissional de instituições públicas de São Paulo.

4. Das inscrições
4.1- As inscrições de candidatos visando a reserva das vagas serão feitas até 24 de junho de 2018
no site: http://www.cpscetec.com.br/posacademica/inscricao/jovenseadultos
4.2- Para efetuar a inscrição o interessado deverá preencher o formulário no site, digitalizar e postar
os documentos abaixo relacionados:
a. Carta de apresentação pela instituição responsável pelo interessado (Diretor, coordenador
pedagógico ou de curso) - Anexo 1 disponível no site.
b. Cópia do RG, frente e verso.
c. Cópia do CPF (dispensável se o número de CPF já constar na Carteira de Identidade)

d. Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso).
§ Único - Não serão aceitos documentos enviados por e-mail. Todos os documentos deverão
ser postados no site http://www.cpscetec.com.br/posacademica/inscricao/jovenseadultos
4.3.- Será deferida a inscrição dos interessados que atenderem aos seguintes critérios:
a. Entrega da totalidade de documentos relacionados no item 4.2, na forma explicitada;
b. Não ter histórico de abandono ou desistência injustificada ou reprovação em edições
anteriores deste curso;
c. Não ter histórico de abandono ou desistência injustificada em outros cursos de oferecidos pelo
Centro Paula Souza no Programa Brasil Profissionalizado.
5. Da classificação
Excedendo o número de inscrições deferidas em relação ao número de vagas, será dada preferência:
a. Aos professores que atuam nos cursos ETIM-EJA, ETIM-VENCE-EJA, EJA e PROEJA.
b. Aos professores com vínculo de trabalho por tempo indeterminado (professores efetivos,
estatutários, concursados ou com contrato por prazo indeterminado).
c. Ordem cronológica de inscrição.
5.1.- Os interessados classificados serão informados por e-mail e na página do site de inscrição
(http://www.cpscetec.com.br/posacademica/inscricao/jovenseadultos).
6. Das disposições gerais
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Curso.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

