
PERFIL DO PÚBLICO ALVO:
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superio Completo
ÁREA DE FORMAÇÃO: Qualquer área
DISCIPLINA QUE LECIONA: Qualquer disciplina
ETAPA DE ENSIONO QUE LECIONA: Qualquer etapa de ensino
MODALIDADE EM QUE LECIONA: EJA presencial; EJA semipresencial; qualquer etapa de ensino
FUNÇÃO EXERCIDA: Docente

CURSO EMENTA

NÍVEL DO 
CURSO/    
CARGA 

HORÁRIA

MODALIDADE CERTIFICAÇÃO
DEMANDA 

SOCIAL 

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS E INCLUSÃO SOCIAL

O Curso de aperfeiçoamento em Alfabetização de Jovens e 

Adultos e Inclusão Social abordará as especificidades dos sujeitos 

da educação de jovens e adultos em processo de alfabetização, 

com foco nas temáticas da diversidade, da cultura e do mundo do 

trabalho e nas estratégias pedagógicas correntes no que trata da 

alfabetização de jovens e adultos.

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

A distância (carga 

horária distribuída 

em 25% de 

encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Alfabetização 

de Jovens e 

Adultos e 

Inclusão Social.

Educador popular; 

Alfabetizador de 

Jovens e Adultos 

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS E INCLUSÃO SOCIAL

O Curso de aperfeiçoamento em Alfabetização de Jovens e 

Adultos e Inclusão Social abordará as especificidades dos sujeitos 

da educação de jovens e adultos em processo de alfabetização, 

com foco nas temáticas da diversidade, da cultura e do mundo do 

trabalho e nas estratégias pedagógicas correntes no que trata da 

alfabetização de jovens e adultos.

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

Presencial Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Alfabetização 

de Jovens e 

Adultos e 

Inclusão Social.

Educador popular; 

Alfabetizador de 

Jovens e Adultos 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
DO CAMPO

O Curso de aperfeiçoamento em Educação de Jovens e adultos do 

campo abordará  as especificidades dos sujeitos da educação de 

jovens e adultos; as temáticas da diversidade e cidadania; a 

relação da educação de jovens e adultos com o mundo do 

trabalho; e as estratégias político-didático-pedagógicas para 

Educação de Jovens e Adultos.   

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

A distância (carga 

horária distribuída 

em 25% de 

encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Educação de 

Jovens e Adultos 

do Campo.

Integrantes dos 

Fóruns de EJA;  

Integrantes da 

Agenda Territorial de 

Desenvolvimento 

Integrado de 

Alfabetização e EJA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
DO CAMPO

O Curso de aperfeiçoamento em Educação de Jovens e adultos do 

campo abordará  as especificidades dos sujeitos da educação de 

jovens e adultos; as temáticas da diversidade e cidadania; a 

relação da educação de jovens e adultos com o mundo do 

trabalho; e as estratégias político-didático-pedagógicas para 

Educação de Jovens e Adultos.   

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

Presencial Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Educação de 

Jovens e Adultos 

do Campo.

Integrantes dos 

Fóruns de EJA;  

Integrantes da 

Agenda Territorial de 

Desenvolvimento 

Integrado de 

Alfabetização e EJA
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CURSO EMENTA

NÍVEL DO 
CURSO/    
CARGA 

HORÁRIA

MODALIDADE CERTIFICAÇÃO
DEMANDA 

SOCIAL 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
NA DIVERSIDADE

O Curso Educação de Jovens e Adultos na Diversidade abordará 

as especificidades dos sujeitos da educação de jovens e adultos; as 

temáticas da diversidade; a relação da educação de jovens e 

adultos com o mundo do trabalho; e as estratégias político-

didático-pedagógicas para Educação de Jovens e Adultos.  

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

A distância (carga 

horária distribuída 

em 25% de 

encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Educação de 

Jovens e Adultos 

na Diversidade

Integrantes dos 

Fóruns de EJA/- 

Integrantes da 

Agenda Territorial de 

Desenvolvimento 

Integrado de 

Alfabetização e EJA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
NA DIVERSIDADE

O Curso Educação de Jovens e Adultos na Diversidade abordará 

as especificidades dos sujeitos da educação de jovens e adultos; as 

temáticas da diversidade; a relação da educação de jovens e 

adultos com o mundo do trabalho; e as estratégias político-

didático-pedagógicas para Educação de Jovens e Adultos.  

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

Presencial Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Educação de 

Jovens e Adultos 

na Diversidade

Integrantes dos 

Fóruns de EJA;  

Integrantes da 

Agenda Territorial de 

Desenvolvimento 

Integrado de 

Alfabetização e EJA

MEDIADORES DE LEITURA PARA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O Curso de aperfeiçoamento- Mediadores de Leitura para a 

Educação de Jovens e Adultos realizará a formação de professores 

da rede pública de educação básica para a prática de mediação de 

leitura considerando as  especificidades dos sujeitos da educação 

de jovens e adultos e as temáticas da diversidade; a leitura na 

construção da subjetividade e da cidadania  e a  Leitura e 

linguagens, abordando os diferentes gêneros textuais.

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

A  distância 
(carga horária 

distribuída em 

25% de encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Mediadores de 

Leitura para 

Educação de 

Jovens e Adultos

Integrantes dos 

Fóruns de EJA;  

Integrantes da 

Agenda Territorial de 

Desenvolvimento 

Integrado de 

Alfabetização e EJA

MEDIADORES DE LEITURA PARA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O Curso de aperfeiçoamento- Mediadores de Leitura para a 

Educação de Jovens e Adultos realizará a formação de professores 

da rede pública de educação básica para a prática de mediação de 

leitura considerando as  especificidades dos sujeitos da educação 

de jovens e adultos e as temáticas da diversidade; a leitura na 

construção da subjetividade e da cidadania  e a  Leitura e 

linguagens, abordando os diferentes gêneros textuais.

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

A  distância 
(carga horária 

distribuída em 

25% de encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento - 

Mediadores de 

Leitura para 

Educação de 

Jovens e Adultos

Integrantes dos 

Fóruns de EJA;  

Integrantes da 

Agenda Territorial de 

Desenvolvimento 

Integrado de 

Alfabetização e EJA

PRODUÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS - EJA NA DIVERSIDADE

 Curso de formação continuada de profissionais do magistério da 

educação básica pública para analisar materiais didáticos; realizar 

projetos de produção de recursos didáticos; e elaborar estratégias 

metodológicas para o uso de diferentes materiais didáticos para os 

temas da diversidade, considerando as características locais e 

regionais e as especificidades dos educandos (jovens, adultos e 

idosos, indígenas e quilombolas) e os temas da diversidade como 

direitos humanos, gênero, relações etnicorraciais e educação 

ambiental.

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

A distância (carga 

horária distribuída 

em 25% de 

encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Educação de 

Jovens e Adultos 

na Diversidade

Não
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CURSO EMENTA

NÍVEL DO 
CURSO/    
CARGA 

HORÁRIA

MODALIDADE CERTIFICAÇÃO
DEMANDA 

SOCIAL 

PRODUÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS - EJA NA DIVERSIDADE

Curso de formação continuada de profissionais do magistério da 

educação básica pública para analisar materiais didáticos; realizar 

projetos de produção de recursos didáticos; e elaborar estratégias 

metodológicas para o uso de diferentes materiais didáticos para os 

temas da diversidade, considerando as características locais e 

regionais e as especificidades dos educandos (jovens, adultos e 

idosos, indígenas e quilombolas) e os temas da diversidade como 

direitos humanos, gênero, relações etnicorraciais e educação 

ambiental.

Aperfeiçoamento - 
180 h/a

Presencial Certificado de 

curso de 

aperfeiçoamento 

em Educação de 

Jovens e Adultos 

na Diversidade

Não

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS E INCLUSÃO SOCIAL

O Curso de Especialização em Alfabetização de Jovens e Adulto e 

Inclusão Social abordará as especificidades dos sujeitos da 

educação de jovens e adultos em processo de alfabetização, com 

foco nas temáticas da diversidade, da cultura e do mundo do 

trabalho e nas estratégias pedagógicas correntes no que trata da 

alfabetização de jovens e adultos.

Especialização - 
360 h/a

A distância (carga 

horária distribuída 

em 25% de 

encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

 Certificado de 

especialização em 

Alfabetização de 

Jovens e Adultos 

e Inclusão Social. Educador popular;
Alfabetizador de 
jovens e adultos

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS E INCLUSÃO SOCIAL

O Curso de Especialização em Alfabetização de Jovens e Adulto e 

Inclusão Social abordará as especificidades dos sujeitos da 

educação de jovens e adultos em processo de alfabetização, com 

foco nas temáticas da diversidade, da cultura e do mundo do 

trabalho e nas estratégias pedagógicas correntes no que trata da 

alfabetização de jovens e adultos.

Especialização - 
360 h/a

Presencial Certificado de 

especialização em 

Alfabetização de 

Jovens e Adultos 

e Inclusão Social.

Educador popular; 
Alfabetizador de 
jovens e adultos 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
E ECONOMIA SOLIDÁRIA

O Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos e 

Economia Solidária abordará  as especificidades dos sujeitos da 

educação de jovens e adultos; as temáticas da diversidade e 

cidadania,  a relação da educação de jovens e adultos com o 

mundo do trabalho com ênfase na Economia Solidária e as 

estratégias político-didático-pedagógicas para Educação de 

Jovens e Adultos e Economia Solidária.   

Especialização - 
360 h/a

A distância (carga 

horária distribuída 

em 25% de 

encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

 Certificado de 

especialização em 

Educação de 

Jovens e Adultos 

e Economia 

Solidária

Gestor/educador de 

Economia Solidária

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
E ECONOMIA SOLIDÁRIA

O Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos e 

Economia Solidária abordará  as especificidades dos sujeitos da 

educação de jovens e adultos; as temáticas da diversidade e 

cidadania, a relação da educação de jovens e adultos com o 

mundo do trabalho com ênfase na Economia Solidária; e as 

estratégias político-didático-pedagógicas para Educação de 

Jovens e Adultos e Economia Solidária.   

Especialização - 
360 h/a

Presencial  Certificado de 

especialização em 

Educação de 

Jovens e Adultos 

e Economia 

Solidária

Gestor/educador de 

Economia Solidária
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CURSO EMENTA

NÍVEL DO 
CURSO/    
CARGA 

HORÁRIA

MODALIDADE CERTIFICAÇÃO
DEMANDA 

SOCIAL 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
NA DIVERSIDADE

O Curso Educação de Jovens e Adultos na Diversidade abordará 

as especificidades dos sujeitos da educação de jovens e adultos; as 

temáticas da diversidade; a relação da educação de jovens e 

adultos com o mundo do trabalho; e as estratégias político-

didático-pedagógicas para Educação de Jovens e Adultos.  

Especialização - 
360 h/a

A distância (carga 

horária distribuída 

em 25% de 

encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

Certificado de 

curso de 

especialização em 

Educação de 

Jovens e Adultos 

na Diversidade

Integrantes dos 

Fóruns de EJA; 

Integrantes da 

Agenda Territorial de 

Desenvolvimento 

Integrado de 

Alfabetização e EJA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
NA DIVERSIDADE

O Curso Educação de Jovens e Adultos na Diversidade abordará 

as especificidades dos sujeitos da educação de jovens e adultos; as 

temáticas da diversidade; a relação da educação de jovens e 

adultos com o mundo do trabalho; e as estratégias político-

didático-pedagógicas para Educação de Jovens e Adultos.  

Especialização - 
360 h/a

Presencial Certificado de 

curso de 

especialização em 

Educação de 

Jovens e Adultos 

na Diversidade

Integrantes dos 
Fóruns de EJA; 
Integrantes da 
Agenda Territorial 
de 
Desenvolvimento 
Integrado de 
Alfabetização e 
EJA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
PRIVADOS DE LIBERDADE

O Curso de Especialização - Educação de Jovens e Adultos 

Privados de Liberdade  abordará as especificidades dos sujeitos 

da educação de jovens e adultos, especialmente os sujeitos 

privados de liberdade, as temáticas da diversidade; a relação da 

educação de jovens e adultos com o mundo do trabalho,  as 

estratégias político-didático-pedagógicas para Educação de 

Jovens e Adultos em contextos de privação de liberdade, com  o 

aprofundamento teórico sobre a privação da liberdade e a  

Educação em Prisões como  Direito, suas  Contradições e seus 

Desafios.

Especialização - 
360 h/a

A distância (carga 

horária distribuída 

em 25% de 

encontros 

presenciais e 75% 

a distância)

Certificado de 

especialização em 

Educação de 

Jovens e Adultos 

Privados de 

Liberdade 

Agentes 

penitenciários 

estaduais/federais

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
PRIVADOS DE LIBERDADE

O Curso de Especialização - Educação de Jovens e Adultos 

Privados de Liberdade  abordará as especificidades dos sujeitos 

da educação de jovens e adultos, especialmente os sujeitos 

privados de liberdade, as temáticas da diversidade; a relação da 

educação de jovens e adultos com o mundo do trabalho,  as 

estratégias político-didático-pedagógicas para Educação de 

Jovens e Adultos em contextos de privação de liberdade, com  o 

aprofundamento teórico sobre a privação da liberdade e a  

Educação em Prisões como  Direito, suas  Contradições e seus 

Desafios.

Especialização - 
360 h/a

Presencial Certificado de 

especialização em 

Educação de 

Jovens e Adultos 

Privados de 

Liberdade 

Agentes 

penitenciários 

estaduais/federais
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