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PONTOS PARA A PROVA ESCRITA E DE AULA
1. Educação de Jovens e Adultos: concepções, aspectos legais e direito à educação.
2. Espaços formais e não-formais no contexto e no cotidiano da EJA: educação
popular, movimentos sociais e políticas de alfabetização.
3. Financiamento e gestão da EJA: FUNDEB, Programa Brasil Alfabetizado,
PROJOVEM, PROEJA, PRONATEC — concepção, projeto, formas de acesso e
gestão.
4. Definição de políticas públicas e dados de EJA: Censo IBGE, PNADs - questões
implicadas e tendências observadas.
5. Diversidade dos sujeitos da EJA e prática pedagógica: processos de
aprendizagem e questões relacionadas a aspectos como faixa etária, gênero e
etnia.
6. EJA e mundos do trabalho: escolarização e formação de trabalhadores.
7. Currículo e avaliação na EJA na vertente da escolarização: princípios,
concepções, formas de organização e materiais pedagógicos e educativos.
8. Alfabetização, leitura e escrita na EJA: cultura escrita e formação de leitores.
9. Estratégias didático-pedagógicas para a Educação de Jovens e Adultos:
mundos do trabalho e pedagogia própria para jovens e adultos — procedimentos
de ensino, recursos didáticos e avaliação nos diversos espaços e tempos de
aprendizagem.
10. Formação de educadores de jovens e adultos: o lugar da formação inicial e
continuada em programas e projetos governamentais. O papel da universidade.
11. Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: possibilidades e
limites; experiências inovadoras e princípios a serem observados em sua escolha
e elaboração.
12. Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos: formação de
professores para a EJA, relação universidade-escola pública, relação de ensino e
aprendizagem, professor-pesquisador.

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO DO PROFESSOR DE DIDÁTICA E PRÁTICA
DE ENSINO DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS
Exigências mínimas:
1. Diploma de Graduação em Pedagogia;
2. Ter no mínimo especialização na área de educação (de preferência em EJA) e/ou
primeiro ano de Mestrado em educação concluído;
3. Ter, no mínimo, 2 anos de experiência comprovada de docência na educação básica,
de preferência na EJA.
CRONOGRAMA
ETAPA
Homologação das inscrições
Sorteio do ponto de prova
Início da prova escrita
Divulgação do resultado da prova escrita

DATA
28/11
05/12

HORA
18h
14h
14h
10h

06/12
Sorteio do ponto da prova didática
Início da prova didática
(por ordem de inscrição)
Divulgação final do resultado

07/12

10h
10h

07/12

18h

LOCAL
Sala 204
Departamentos
Sala a ser definida
Sala a ser definida
Sala 204
Departamentos
Sala a ser definida
Sala a ser definida
Sala 204
Departamentos

COMPOSIÇÃO DA BANCA
Membros titulares
Prof.ª Dr.ª Marta Lima de Souza (presidente da banca)
Profª Drª Ana Paula de Abreu Moura
Prof. Dr. Enio Serra
Suplente:
Profª Drª Irene Giambiagi
OUTRAS ORIENTAÇÕES
Os resultados de cada etapa serão afixados na porta do Departamento de Didática, sala
204 (Fórum/Faculdade de Educação), nas datas e horários estabelecidos no cronograma
acima, sendo de responsabilidade de cada candidato a verificação dos mesmos.
O candidato poderá consultar material na primeira hora da prova escrita. A duração
total da prova (consulta + produção escrita) é de 4 horas.

