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Universidade de Brasília – UnB 

Universidade Aberta do Brasil - 

UAB Faculdade de Educação - FE 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS(AS) PARA O III CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE E CIDADANIA COM ÊNFASE NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / 2014-2015. 
 

EDITAL UAB/UNB Nº01/2014 
 
A Universidade de Brasília, através de sua Faculdade de Educação, em parceria com o Ministério 

da Educação (MEC), através de sua Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão (SECADI), juntamente  com  o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

Faculdade de Educação e a Coordenação da Universidade Aberta do Brasil da Universidade de 

Brasília - UAB/UnB,   torna pública   a abertura de inscrições para seleção de cursistas para o 

I I I  Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase na 

Educação de Jovens e Adultos / 2014-2015 para a formação em nível de Pós-Graduação Lato 

Sensu, com vistas ao preenchimento de 300 vagas, para professores e profissionais de Educação de 

Jovens e Adultos, preferencialmente, em exercício na  rede pública de ensino da Região Integrada 

de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE ou dos municípios de Alto Paraíso-GO 

e Cavalcante-GO (polos UAB/UnB)  até o dia 21 de setembro de 2014. 

 
Trata-se de parceria entre a UnB e o MEC/SECADI-UAB no âmbito da implantação da Rede de 

Educação para a Diversidade, em que instituições de ensino superior se dedicam à formação inicial 

e continuada de profissionais da educação. O objetivo é disseminar e desenvolver metodologias 

educacionais para a inserção dos temas da diversidade, relacionados ao mundo do trabalho, no 

cotidiano das salas de aula, com ênfase na Educação de Jovens e Adultos. O(a) candidato(a) deverá ser 

portador de diploma de curso superior em nível de Graduação, preferencialmente com habilitação 

em licenciatura, apresentando-o no ato da matrícula, juntamente com o Curriculum Vitae, o Pré-

Projeto de Pesquisa e demais documentos descriminados no item 3 deste Edital. 

 
1.  DO PRÉ-REQUISITO 
Ser professor(a) e/ou profissional em Educação de Jovens e Adultos, preferencialmente, em 
exercício na rede pública de ensino da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno – RIDE ou dos municípios de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO (polos UAB/UnB). 

 
2. DA INSCRIÇÃO ONLINE 
O período de inscrição será de 02 a 21 de setembro de 2014. 

Será realizada pela Universidade de Brasília - UnB e o (a) candidato (a) deverá seguir os 

procedimentos descritos abaixo: 

- Acessar o sítio ctareja.fe.unb.br e preencher o Formulário de Currículo Vitae e Pré-projeto de 

Pesquisa 

 
3. DA MATRÍCULA 
O período de matrícula será nos dias 29 de setembro a 06 de outubro de 2014. 

3.1.  No ato da matrícula, o(a) candidato(a)  selecionado(a) deverá apresentar em formato impresso: 

a) Cópia autenticada do diploma de graduação devidamente registrado ou certificado de 

conclusão de curso de instituição reconhecida pelo MEC; 

b) Cópia autenticada do Histórico Escolar correspondente ao diploma de graduação; 

c) Cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF; 

d) Certificado de Quitação  Eleitoral acessada no Portal do TSE a seguir: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>; 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral%3e;
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e) Cópia do certificado de Reservista de 1 
a   

e 2
a  

categoria ou Certificado de Dispensa de 

Incorporação (CDI), em caso do candidato de sexo masculino; 

f) Declaração assinada pelo dirigente da unidade institucional a qual está vinculado(a) 

para o caso de estar em exercício em Educação de Jovens e Adultos. 

3.2. O(a) candidato(a) aprovado(a) deverá firmar, no ato da matrícula, um Termo de Compromisso 

de dedicação ao Curso, mínimo de 20 horas semanais, assim distribuídas: 04 horas em ambiente 

virtual multimídia com estudo coletivo; 16 horas semanais em trabalho mediado e orientado por 

Tutor(a) a distância e participação integral nos 03 Encontros Presenciais, conforme regimento 

interno do curso.  

 

Endereço de entrega da documentação no horário de 08h às 20h: 

Universidade de Brasília – Campus Universitário Darcy Ribeiro (Asa Norte) 

Faculdade de Educação – Prédio FE 1 – Sala de 06 -  Sala da EJA 

 
4. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
O Curso será realizado no período de 18 de outubro de 2014 a 10 de outubro de 2015. Haverá recesso 

no período de 15 de dezembro de 2014 a 08 de fevereiro de 2015. 

 
5. DA CARGA HORÁRIA E TOTAL DE CRÉDITOS 
O curso possui 360 horas correspondentes a 24 créditos 

 
6-  DA SELEÇÃO 
6.1. O(a) candidato(a) será selecionado(a) por comissão específica para essa finalidade, considerando 

os seguintes aspectos: 
₋ Ser professor(a) em EJA e/ou profissional de EJA, preferencialmente em exercício na rede 

pública de ensino da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE ou 

dos municípios de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO (polos UAB/UnB). 

₋ Análise do Curriculum Vitae do(a) candidato(a), observando-se sua experiência profissional e 

formação; 

₋ Análise do Pré-Projeto de Pesquisa 
6.2. Ao inscrever-se no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital. 

 
7.  DA HOMOLOGAÇÃO 

A inscrição do(a) candidato(a) será homologada após análise da documentação pela Comissão de 
Seleção e em obediência às normas deste Edital. 
A homologação do(a) candidato(a) aprovado(a) no processo seletivo será publicada no site 

<ctareja.fe.unb.br> no dia 26 de setembro de 2014 bem como outros avisos que se façam necessários. 

 
8. DA ESTRUTURA DO CURSO 

O curso é composto por 10 (dez) módulos teórico-práticos, 03 Encontros Presenciais e apresentação 

de um Projeto de Intervenção Local (PIL), produzido ao longo do Per-Curso, na constituição da 

Comunidade de Trabalho/Aprendizagem em Rede da Diversidade - CTARD. Os módulos estão 

assim configurados: 

Módulo l - Concepção de Educação a Distância - EAD em Comunidade de Trabalho-Aprendizagem em 

Rede (CTAR), Ferramenta Moodle, Portais, BDM e Google Docs. 

Modulo 2 - EJA – Trabalhadores e o mundo do Trabalho 
Módulo 3 - Introdução Conceitual para a Educação na diversidade e Cidadania 
Módulo 4 - Sujeitos da EJA Trabalhadores 

Módulo 5 - Educação para Populações Específicas: Indígena, Quilombolas e Campo 
Módulo 6 - Educação de temas específicos: Ambiental, Gênero. Étnico-raciais, Especial 
Modulo 7 – Avaliação de Projeto 

Módulo 8 - EJA Trabalhadores - Legislação e Políticas Públicas em Educação – Instrumentos de 

Avaliação das políticas públicas 

Modulo 9 - Aspectos político-pedagógicos da EJA Trabalhadores 
Modulo 10 - Transformando a realidade: Projeto de Intervenção Local (PIL) Integrado e Participativo 

http://ctareja.fe.unb.br/
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em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade. 

 
9. DA METODOLOGIA DO CURSO 

A metodologia está fundamentada no desenvolvimento de um "per-curso" de aprendizagem 

colaborativa, que se inicia com um diagnóstico da realidade onde o(a) cursista atua 

profissionalmente, seguido de aprofundamento teórico-conceitual das temáticas mencionadas até a 

conclusão com um Projeto de Intervenção Local (PIL) desenvolvido pelo(a) professor(a)-cursista 

durante o curso, constituindo a Comunidade de Trabalho-Aprendizagem em Rede da Diversidade - 

CTARD. Sua organização tem como eixo integrador o desenvolvimento de um projeto de pesquisa 

como Projeto de Intervenção Local - PIL (práxis pedagógica em unidade escolar e não-escolar),com 

defesa oral em banca avaliadora,  perfazendo 10 módulos  teórico-práticos compostos de fóruns, 

oficinas  virtuais, encontros presenciais  (incluindo linguagem corporal  e estética em vivências 

integrativas) e webconferências, que têm por objetivo proporcionar a vivência em práticas 

educativas em sistemas híbridos de ensino com a utilização da plataforma Moodle e do Portal dos 

Fóruns Estaduais e Distrital de EJA do Brasil <www.forumeja.org.br>. 
 

10. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

10.1 O processo de seleção do(a) cursista será regido pelas regras estabelecidas neste documento e 

executado pela Coordenação Colegiada do Curso. 

10.2 O(a) candidato(a) que, por qualquer motivo, deixar de atender às regras estabelecidas neste 

Edital, será eliminado(a) do processo seletivo. 

10.3 O(a) candidato(a) aprovado(a), após a matrícula, se comprometerá a cumprir as atividades e 

realizar as avaliações propostas, de acordo com as normas e o cronograma do Curso. 

10.4 O Curso é oferecido de forma gratuita a todos(as) aqueles(as) que cumprirem os requisitos e 

forem selecionados(as) pelo processo estabelecido por este Edital. Serão de responsabilidade do(a) 

cursista, os custos de deslocamento para a participação em atividades presenciais e os custos 

decorrentes da execução dos trabalhos exigidos ao longo do curso. 

 

11. DO RECURSO: 

11.1. A Coordenação Colegiada do Curso é a instância competente para a interposição de quaisquer 

recursos quanto ao processo seletivo.  

11.2. O(a) candidato(a) deverá preencher o formulário, disponibilizado em <ctareja.fe.unb.br> e 

enviá-lo até 48 horas após a publicação da homologação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) para o 

endereço eletrônico <secretaria@ctreja.fe.unb.br>. Deverá registrar no assunto do e-mail: Recurso 

referente ao Edital 01/2014. 

11.3. A Coordenação Colegiada do Curso não se responsabiliza pelo não recebimento de e-mail do 

recurso decorrente de problemas técnicos de responsabilidade do(a) candidato(a). 

  

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE é composta por:  

 Distrito Federal. 

 Goiás: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade 

Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de 

Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, 

Valparaíso de Goiás e Vila Boa. 

 Minas Gerais: Buritis, Cabeceira Grande e Unaí. 

12.2 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o fornecimento de informações e a atualização de 

seu endereço postal e virtual, bem como, de seus dados pessoais e profissionais constantes no 

formulário de inscrição. 

 

Brasília-DF, 29 de agosto de 2014. 
 
 

Prof. Dr. Erlando da Silva Rêses 

Coordenador do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e 

Cidadania, com ênfase na Educação de Jovens e Adultos / 2014-2015 

http://www.forumeja.org.br/

