
 

 
 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA* 

 

*Financiado pelo Edital UNIPAMPA Inovação em Processos de Ensino e 

Aprendizagem 01/2010 

**Curso de Extensão vinculado às ações dos Projetos de Pesquisas 06.002.09 
e 06.022.09 do Campus Jaguarão e ação multiplicadora dos conteúdos e 

práticas do Curso de Extensão em Gestão Social de Políticas Educacionais em EJA –  Parceria 

UnB - MEC/SECAD - MDA - UNESCO/ICAE  

***Imagem disponível em: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot..com 

 

1 OBJETIVOS DO CURSO:  

 

 Estudar questões relacionadas à educação de jovens e 
adultos; 

 Capacitar o profissional da educação em formação ou 
em serviço  em Políticas Educacionais relacionadas a 

EJA; 

 Analisar a Docência  na EJA; 

 Discutir políticas e processos de avaliação na EJA; 

 Capacitar ao uso de recursos tecnológicos como 
instrumentos de pesquisa e desenvolvimento do campo 
educacional da EJA; 

 Aprimorar a capacidade investigativa e reflexiva dos 
cursistas acerca dos processos de Gestão Social de 

Políticas Públicas em EJA; 

 

2. QUEM PODE REALIZAR A INSCRIÇÃO: 

 Licenciatura em Pedagogia do Campus Jaguarão (20 
vagas) – prioritariamente na seguinte ordem acadêmicos 
matriculados na disciplina JP0024 no I semestre de 

2011 envolvidos no Plano de Ação EJA – 

PRODOCÊNCIA, formandos, estudantes interessados na 

obtenção de horas de atividade de extensão para 

integralização de Atividades Complementares de 

Graduação. 
 

  Licenciatura em Ciências Exatas do Campus Caçapava 
do Sul (10 vagas) – prioridade para acadêmicos 

envolvidos nas atividades dos Projetos do Edital 

Inovação Processo de Ensino e Aprendizagem (01/2010),  

Núcleo de Educação - PRODOCÊNCIA, formandos, 
estudantes interessados na obtenção de horas de 

atividade de extensão para integralização de Atividades 

Complementares de Graduação; 
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 Licenciaturas em Ciências Naturais e Educação Física 
do Campus Uruguaiana (16 vagas)  – prioridade para 

acadêmicos envolvidos nas atividades dos Projetos do 
Edital Inovação Processo de Ensino e Aprendizagem 

(01/2010), Núcleo de Educação - PRODOCÊNCIA, 

formandos, estudantes interessados na obtenção de 

horas de atividade de extensão para integralização de 

Atividades Complementares de Graduação; 

 

 Professores e Educadores da EJA (20 vagas) em serviço 
na rede pública de ensino ou programas de EJA  – 

apenas do município de Jaguarão. 

 
**Observação: estudantes de outras licenciaturas ou Campus não 
especificados podem se inscrever, caso existam vagas em aberto serão 
preenchidas por estes interessados. 

 
3 FORMA DE INSCRIÇÃO:  

 

Para os estudantes dos Campus Caçapava, Jaguarão e 

Uruguaiana estes deverão encaminhar  através de email  

formulário de inscrição (indicar no assunto da 

mensagem “Inscrição CAPEJA – ESTUDANTE e 
indicação do Campus ao qual pertence (Caçapava, 

Jaguarão ou Uruguaiana” As inscrições serão recebidas 

exclusivamente pelo endereço eletrônico 

capeja2011.unipampa@gmail.com no período de 

 

 

 Para os Professores e Educadores em Serviço do  
Município de Jaguarão: 

A) a inscrição pode ser realizada através de  
formulários entregues impressos na Secretaria 
Acadêmica do Campus Jaguarão em nome do Prof. 
Everton Fêrrêr de Oliveira - Coordenador do 
Projeto, no período de . 

B) a inscrição também pode ser realizada pelo endereço 
eletrônico capeja2011.unipampa@gmail.com, 
encaminhando o  formulário de inscrição (indicar no 
assunto da mensagem “Inscrição CAPEJA – 
PROFESSOR) no período de 

. 

** O candidato terá sua inscrição CONFIRMADA até 12 de julho. O 
INÍCIO do curso será em 18 de Julho.  Em caso de estar na 
SUPLÊNCIA desta 1ª edição do curso, se for ofertada segunda 
edição no II semestre de 2011, o candidato suplente já obterá direito 
a vaga. Caso não receba este e-mail de confirmação e informação, o 
candidato deverá encaminhar email para 
capeja2011.unipampa@gmail.com. 

 
4 DA SELEÇÃO: 

1. A equipe do curso de Capacitação em Políticas Públicas 
Educacionais da Educação de Jovens e Adultos realizará a 
seleção dos candidatos segundo os critérios expressos no 

“item 2”. As vagas serão preenchidas conforme a ordem 
de inscrições nas categorias indicadas 

5- DAS VAGAS 

A) Numero de vagas ofertadas: 66 vagas (20 vagas para 
professores em serviço, 46 vagas para estudantes de 
licenciaturas especificados no “item 2”. 

B) Distribuição das vagas: as vagas oferecidas são preenchidas 
conforme os critérios estabelecidos pela Equipe executora do 
Projeto do Curso. 

6 DATAS IMPORTANTES: 

 Período de inscrições: 21 de Junho à 06 de Julho de 

2011 

 Divulgação da lista dos candidatos matriculados: 12 de 

Julho de 2011 

 Data de previsão de início do Curso: 18 de Julho de 

2011. 
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