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1. INTRODUÇÃO

A Política de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia Baiano (IF Baiano) constrói-se de forma articulada aos princípios e pressupostos

da Educação Profissional, tendo como parâmetros:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania sua
qualificação para o trabalho. (Art.  205 da Constituição Federal de 1988 –
Cap. III, Seção I).

A educação profissional  e  tecnológica,  no  cumprimento  dos  objetivos  da
educação  nacional,  integra-se  aos  diferentes  níveis  e  modalidades  de
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Art 39 da
LDB 9394/96, Cap. III).

Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características dos
jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados:
[II] - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante. (Art.1º, § 2º do
Decreto 5.840 de 2006).

Observadas as finalidades e características definidas no art. 6o desta Lei, são
objetivos dos Institutos Federais: I - ministrar educação profissional técnica
de  nível  médio,  prioritariamente  na  forma  de  cursos  integrados,  para  os
concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e
adultos1 (Art. 7o da Lei 11. 892 de 2008)

Tal articulação apresenta em sua essência o compromisso com a educação popular,

congregando  as  diferentes  mobilizações  sociais  em seus  diversos  segmentos  que  militam

nacionalmente em favor da Educação de Jovens e Adultos(as) (EJA) e da sua interlocução

com outras modalidades educacionais. Os resultados destes esforços estão sistematizados em

documentos oficiais, os quais assumem a concepção filosófica de aprendizagem de jovens e

adultos(as) ao longo da vida, que se apresenta como:

um marco  conceitual  e  um princípio  organizador  de  todas  as  formas  de
educação,  baseada  em  valores  inclusivos,  emancipatórios,  humanistas  e
democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade
do conhecimento. (UNESCO, 2010, pp.3-4 )

Os interesses internacionais caminharam ao longo dos últimos anos, em contraponto à

concepção  anteriormente  descrita,  no  sentido  de  orientarem a  política  pública  nacional  a

1 Grifo nosso.
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distanciar-se dos ideários populares, pois já não se dirigiam a adultos trabalhadores(as) que

estudam, mas sim as propostas educativas para a formação de estudantes jovens e adultos que

devem se qualificar para servir ao mercado de trabalho. Esses interesses trazem uma marca

neoliberal ao pensar os sujeitos educandos pela ótica exclusiva da produção, uma vez que

afastam-se dos princípios e pressupostos defendidos historicamente pela Educação Popular. 

Neste contexto, os Fóruns de EJA seguem lutando…

para  que  o  Governo  Federal  assuma  uma  política  pública  que  pense  a
Educação de Jovens, Adultos e Idosos, como modalidade, como direito ao
longo da vida, como direito individual e de classe, com qualidade social,
com elevação de escolaridade de trabalhadores e trabalhadoras que estudam,
integrada à Educação Profissional, na perspectiva da Educação Popular, no
campo e na cidade, com reconhecimento de gênero e de raça, com o viés da
inclusão! (CONFITEA + 6, 2016, s/p.) 

Esta Política busca fornecer as orientações necessárias para que as propostas de cursos

da  EJA expressem  as  reais  demandas  e  expectativas  dos  coletivos  populares,  principais

destinatários  desta  modalidade  educacional.  E,  por  isto,  congrega  ideais  humanos  e

humanizadores de articulação entre a vida e o mundo do trabalho de jovens e adultos(as),

fornecendo  ao  Instituto  Federal  Baiano  as  orientações  necessárias  à  implantação,

acompanhamento e avaliação de cursos e que atendam à demandas dos potenciais sujeitos da

EJA, inclusive egressos(as), que habitam nos contextos socioculturais nos quais o IF Baiano

se  insere.  A fundamentação  legal  desta  Política  considera  as  leis  da  educação  nacional,

resoluções e demais documentos vigentes, tais como Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008,

que redimensiona, institucionaliza e integra as ações da educação profissional técnica de nível

médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica e insere os

cursos de Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional no parágrafo 2º, inciso

I, do Art. 39; Decreto nº 5.154, de 20 de julho de 2004, que regulamenta que a Formação

Inicial  e  Continuada  será  desenvolvida  por  meio  de  cursos  e  programas;  Diretrizes

Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio;  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a

Educação de Jovens e Adultos, o Decreto 5.840/2006, dentre outros.
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2. JUSTIFICATIVA

O IF Baiano, conforme determinação legal, tem a responsabilidade institucional de

indicar concepções e orientações na elaboração de processos administrativos e pedagógicos

que subsidiem a construção de Projetos Pedagógicos de Cursos, bem como as atividades de

ensino, pesquisa e extensão a serem desenvolvidas nos diferentes espaços e tempos de atuação

com a EJA na Instituição.

Neste contexto, a Educação Profissional de Jovens e Adultos constitui-se enquanto

processo  de  formação  que  coaduna  com  diferentes  formas  de  vida  e  de  experiências

vivenciadas  no  mundo  trabalho  pelos(as)  educandos(as),  com  os  arranjos  produtivos  e

culturais dos agrupamentos populares, com a contextualização pedagógica dos conhecimentos

produzidos pelas comunidades em articulação com projetos sociais, ambientais, políticos e

culturais  de  interesse local,  com os  saberes  locais  embasados na diversidade  territorial  e,

ainda, com a necessidade de desenvolver um intercâmbio de experiências entre o IF Baiano e

instituições parceiras. Considerando que a:

EJA é espaço de tensão e aprendizado em diferentes ambientes de vivências,
que contribuem para  a  formação de jovens e  de adultos  como sujeitos  da
história. Negros, brancos, indígenas, amarelos, mestiços; mulheres, homens;
jovens,  adultos,  idosos;  quilombolas,  pantaneiros,  ribeirinhos,  pescadores,
agricultores; trabalhadores ou desempregados — de diferentes classes sociais;
origem urbana ou rural;  vivendo em metrópole, cidade pequena ou campo;
livre ou privado de liberdade por estar em conflito com a lei; pessoas com
necessidades educacionais especiais – todas elas instituem distintas formas de
ser brasileiro, que precisam incidir no planejamento e execução de diferentes
propostas e encaminhamentos para a EJA. ( BRASIL, 2008, s.p)

Defende-se, portanto, nesta Política que a garantia do direito dos jovens e adultos(as) à

profissionalização na Educação Básica deve contemplar um currículo organizado a partir de

princípios  humanitários  e  integradores,  considerando  a  importância  dos  aspectos  sociais,

econômicos, políticos, culturais e profissionais necessários ao processo de formação que visa

a inserção qualificada dos(as) educandos(as) na complexidade do mundo do trabalho.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

 

Estabelecer princípios e diretrizes para a oferta da Educação Profissional de Jovens e

Adultos no IF Baiano, de forma a proporcionar ao seu público o acesso, a permanência e a

participação ativa nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Contribuir para atuação cidadã dos sujeitos da EJA nos diferentes contextos sociais,

culturais e econômicos da sociedade brasileira.

b. Orientar  a  construção  de  documentos  institucionais  que  possibilitem  a  formação

integral dos sujeitos da Educação Profissional de Jovens e Adultos como forma de

compreender  e  se  compreender  no  mundo,  ampliando  a  concepção  de  mundo  do

trabalho e dos arranjos produtivos.

c. Articular princípios e os conhecimentos oriundos da prática que relacionam ciência,

tecnologia,  cultura  e  sociedade  nos  processos  de  construção  e  difusão  do

conhecimento.

d. Fundamentar currículos integrados que considerem o aprendizado ao longo da vida,

tendo o trabalho como um dos princípios  educativos  e  a  pesquisa como pirncípio

pedagógico,  articulando  os  aspectos  culturais,  político-pedagógicos  da  educação

profissional integrada à educação de jovens e adultos.

e. Assegurar o atendimento as especificidades tanto da Educação de Jovens e Adultos,

como da Educação Profissional,  possibilitando a inovação pedagógica,  em resposta

aos diferentes sujeitos sociais aos quais se destina. 

f. Nortear a formação de jovens e adultos para apropriação de conhecimentos científicos,

tecnológicos, culturais, sócio-históricos, políticos que potencializem sua inserção no

mundo do trabalho e na sociedade.

g. Orientar  a  vinculação  institucional  no  âmbito  do  ensino,  pesquisa  e  extensão  aos

arranjos produtivos para aprimoramento da prática profissional na EJA.

h. Fomentar a formação continuada  para educadores da EJA.
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4. EJA COMO MODALIDADE EDUCATIVA

As primeiras ações da EJA, no século XX, caracterizam-se por um perfil alfabetizador

e  tinham  como  principal  objetivo  “extirpar”  o  analfabetismo  do  país,  uma  vez  que  o

analfabeto  representava  o  atraso  da  nação  e,  consequentemente,  um  ser  improdutivo  na

sociedade.  No âmbito da legislação educacional a Lei de Diretrizes  e Bases da Educação

Nacional - LDB nº 4.024/61, as escolas com função supletiva deveriam ser ofertadas aos

trabalhadores dos centros industriais.

Segundo Fávero (2011), como um grande mal a ser expurgado da sociedade brasileira,

foram lançadas várias  campanhas  para alfabetização entre  os  anos 40 e  70,  sendo muitas

dessas nascidas do movimento popular. Entre ela podemos citar, “De Pé no Chão também se

Aprende a Ler” implantada em 1961, o “Movimento de Educação de Base”, no mesmo ano,

as propostas de educação popular de Paulo Freire a partir  de 1963 e o Movimento Brasil

Alfabetizado  (Mobral)  em  1968,  que  redefiniu  a  alfabetização  funcional,  considerando-a

como capaz de induzir o aluno a descobrir seu papel e sua função social no espaço em que

vive,  com  uma  clara  intenção  de  contrapor  aos  movimentos  populares  e  ao  movimento

estudantil, considerados como subversivos nos anos 60.

Na década de 1970, com a promulgação da Lei nº 5.692/71, a educação de jovens e

adultos se apoia no ensino supletivo, desenvolvido com o intuito de garantir a escolarização

de  adultos(as),  posteriormente  com a  LDB nº  9.394/96,  avanços  e  conquistas  no  cenário

nacional para a EJA são garantidos, e esta modalidade de ensino passa a integrar os sistemas

nacionais de educação.

Neste  contexto a  Educação de Jovens e  Adultos  é  considerada dever  do Estado e

direito  do(a)  cidadão(ã),  configurando-se  como  modalidade  que  possui  peculiaridades,

necessidades próprias.

5. PRINCÍPIOS DA EJA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

I.  Formação  integral  dos(as)  estudantes  da  EJA,  considerando  o  conhecimento  social

produzido e a historicidade dos sujeitos.

II.  Articulação  da  EJA com  a  Educação  Profissional  e  Tecnológica,  na  perspectiva  do

desenvolvimento humano para a vida social e profissional, respeitando-se os valores estéticos,

políticos, culturais e éticos.
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III. Trabalho como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a

cultura  como  base  da  proposta  político-pedagógica  e  da  organização  e  desenvolvimento

curricular.

IV. Integração entre saberes para a produção do conhecimento e a intervenção social.

X Indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, considerando os aspectos da

inclusão contextualizada e dos tempos e espaços diferenciados.

V.  Indissociabilidade  entre  educação  e  prática  social,  entre  teoria  e  prática,  ao  longo  do

processo de ensino-aprendizagem, considerand o-se a historicidade dos conhecimentos e dos

sujeitos da EJA.

VI.  Contextualização,  flexibilidade  e  interdisciplinaridade  na  utilização  de  estratégias

educacionais favoráveis à compreensão de significados.

VII. Equidade, diferença e proporcionalidade no acesso às políticas de permanência e êxito

institucionais.

VIII.  Proporcionalidade,  disposição  e  alocação  adequadas  dos  componentes  curriculares,

projetos de pesquisa e extensão, face às necessidades próprias da EJA com espaços e tempos

nos quais as práticas acadêmicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa própria.

IX. Articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios nos quais

os cursos ocorrem, devendo observar os arranjos socioprodutivos e suas demandas locais,

tanto no meio urbano quanto no campo.

X. Reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, as pessoas

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em

regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade.

XI.  Reconhecimento  das  condições  geracionais,  de  gênero,  etnico-raciais,  de  direitos

humanos, bem como outros aspectos culturais de povos tradicionais.

X. Reconhecimento da diversidade de formas de produção, dos processos de trabalho e das

culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem novos paradigmas.

XI.  Flexibilidade  na  construção  de  itinerários  formativos  diversificados  e  atualizados,

segundo  interesses  dos  sujeitos,  respeitando  o  pluralismo  de  ideias  e  de  concepções

pedagógicas.

6. OS SUJEITOS DA EJA

Compreender o perfil dos sujeitos da EJA exige primeiramente reconhecer que esta

modalidade de educação possui a especificidade de lidar com um legado cognitivo e cultural
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construído  nas  diversas  relações  sociais  e  com  o  meio  ambiente,  estabelecidas  em  seu

histórico de vida. 

O  respeito  a  este  legado  como  princípio  da  EJA,  garante  a  constituição  de  uma

proposta educativa fundamentada no diálogo horizontal, em que os papéis de estudantes e de

educadores(as) ganham novos significados. 

Nesta Política, esses significados serão considerados para o perfil dos sujeitos da EJA,

não  só  os(as)  seus(as)  estudantes,  mas  também os(as)  educadores(as),  incluindo-se  nesta

última  categoria  os(as)  professores(as),  os(as)  profissionais  de  apoio  pedagógico  e  os(as)

gestores(as). 

6.1 PERFIL DO(A) ESTUDANTE

A  EJA  destina-se,  prioritariamente,  à  pessoas  que  por  diversos  motivos  foram

cerceadas do direito à educação formal no tempo humano propício à escola básica. Fatores

ligados  a  condições  de  vida  e  sobrevivência  colaboram para  exclusão,  a  saber:  questões

sociais, financeiras, ou geográficas, tais como a necessidade de trabalhar para buscar o seu

sustento e/ou ajudar no sustento de suas famílias; a necessidade de dedicar-se a criação de

familiares,  como irmãos,  filhos e parentes doentes ou idosos; a dificuldade de acesso aos

espaços de oferta da educação formal,  por questões de distância,  ou segurança ou mesmo

dificuldades de adaptação aos espaços formais de educação que terminam por reproduzir o

fenômeno da repetência e/ou evasão escolar.

Apesar da pouca escolaridade, que lhes resultam em limitações de apropriação dos

conhecimentos  legitimados  nos  ambientes  formais  de  educação,  os  estudantes  da  EJA

possuem  saberes  adquiridos  no  seu  histórico  de  vida,  são  pessoas  que  já  adquiriram  a

capacidade de ler o mundo e de inferir sobre ele, que trazem um legado construído em suas

práticas sociais, no trabalho, na cultura, nos seus modos de materialização do viver. 

São  pessoas  apropriadas  de  concepções,  técnicas,  valores  e  crenças,  construídas

através das suas diversas relações sociais e com o ambiente nos quais estão inseridos(as), mas

também estão cientes de que estes construtos não são suficientes para lhes prover uma maior

realização  pessoal  e  inserção  social.  Acreditam  na  educação  como  possibilidade  de

transformação de suas vidas e do meio. Neste sentido, vão para a escola munidos de coragem,

sonho e esperança de uma vida mais digna, mais justa, mais humana (ARROYO, 2014).
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6.2 PERFIL DO EDUCADOR(A)

Ser educador(a) de jovens e adultos(as) exige compreensão das especificidades desta

modalidade  educativa,  bem  como  compromisso  com  a  ruptura  de  processos  educativos

excludentes e com a luta contra as injustiças sociais, das quais os estudantes da EJA estão

sujeitos. Nesta perspectiva, recomenda-se a este(a) profissional que seja, antes de tudo, um

pesquisador(a) em EJA, buscando conhecer o histórico de constituição desta modalidade de

educação,  os  processos  de luta  que a  permeiam, as  várias  concepções  que  a  rodeiam, os

interesses que se impõem e aqueles que se lutam por se impor. 

Reconhecido  o  processo  histórico  de  constituição  da  EJA e  os  seus  entremeios,

recomenda-se à estes(as) educadores(as) compreender os motivos que levam os(as) jovens e

adultos(as)  à  procura  pela  educação  formal.  Para  o  reconhecimento  destas  motivações

estes(as) educadores(as) precisam de  sensibilidade, respeito, conhecimento e empatia com

o(a)  outro(as),  pois  desvelá-las  pode,  por  muitas  vezes,  fazer  emergir  sonhos,  ideais,

conquistas,  sentimentos,  traumas,  frustrações,  medos,  angústias,  revoltas,  limitações,

fragilidades,desejos de mudanças, vivenciados na sua história de vida, e em muitos casos,  nos

próprios espaços escolares, aos quais já tiveram acesso.

O reconhecimento do(a) estudante da EJA como um sujeito de saberes adquiridos no

seu  histórico  de  vida,  é  um  princípio  para  o(a)  educador(a)  abrir-se  à  possibilidade  de

realização de um processo educativo fundamentado no trabalhar “com” o outro e não “para” o

outro. Nesta perspectiva, o(a) estudante está no centro do processo, seu protagonismo é o

princípio do trabalho educativo. Esta atuação necessita que o(a) docente possa interligar vida-

escola e  escola-vida,  na qual  o  papel  do(a)  professor(a)  como mediador(a)  e  partícipe do

processo de aprendizagem é fundamental, trata-se de uma estratégia dialógica aberta,  sem

hierarquização.

Defende-se  uma  prática  pedagógica  fundamentada  no  diálogo  horizontal,  na  qual

prevalece o respeito ao saber do outro, a humildade, a esperança, a confiança, a convivência

com as diferenças, é neste sentido que a prática docente deve atuar (FREIRE, 1987).

O trabalho educativo “com” o outro, exige ainda o desvencilhamento de estigmas e

preconceitos  criados  historicamente,  pois  observa-se  com frequência  que  a  percepção  do

sujeito desta educação é estigmatizada.  Vislumbra-se,  portanto,  uma prática educativa que

aceite o outro e a sua cultura, compreendendo a heterogeneidade como elemento natural e

profícuo à aprendizagem.
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Em relação ao trabalho e à educação, o(a) educador(a) precisa ter conhecimento que a

educação profissional é um campo de concepções em disputa. Neste sentido, vem sofrendo

interferências de coletivos sociais que tentam moldá-las de acordo com seus interesses. Por

um  lado,  percebe-se  a  prevalência  dos  interesses  econômicos  na  educação  profissional,

formatando o processo de ensino aprendizagem para a capacitação dos(as) estudantes para o

atendimento às demandas do mercado de trabalho. Na contramão desta ideologia  apontam-se

os  grupos  com  concepções  humanística,  que  fomentam  as  discussões  sobre  a  educação

integrada e formação para o mundo do trabalho. Nesta última perspectiva não se descarta o

“saber fazer”, mas o amplia para o “saber fazer, saber aprender, saber ser e saber conviver”,

por  meio  da  capacidade  de  mobilizar  o  conhecimento,  habilidades,  valores  atitudes  e

emoções” (MACHADO, 2011, p. 339).  O conhecimento deste campo de disputa é fundante

para o(a) educador(a) da EJA, pois contribui para a percepção de  que a educação não é neutra

e, portanto, dá subsídio a condução do trabalho educativo, que precisa estar evidenciado  “a

favor de quem” está sendo realizado.

7. PROGRAMAS DA EJA

7.1 PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA)

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica

na  Modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (PROEJA),  é  um  projeto  de  governo

oficializado através do  Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, destinado a atender  à

demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional.

 Para além de um programa, a 2ª edição do Documento Base do PROEJA, publicada

em  agosto  de  2007,  apresenta  o  PROEJA como  uma  política  pública  de  integração  da

educação profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos. 

O Documento Base propõe uma formação humana mais abrangente, considerando a

preparação para a atuação no mundo do trabalho, de forma que supere a educação tecnicista,

no sentido de produzir uma estrutura reflexiva que não relaciona mecanicamente educação e

economia, mas que expressa uma política pública de educação profissional integrada com a

educação  básica  para  jovens  e  adultos  como  direito,  em  um  projeto  nacional  de

desenvolvimento pleno, frente aos desafios de inclusão social e da globalização econômica

(BRASIL, 2007). 
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Igualmente,  é  fundamental  que  essa  política  de  educação  profissional  e
tecnológica, nos moldes aqui tratados, também seja destinada, com o mesmo
padrão de qualidade e de forma pública, gratuita, igualitária e universal, aos
jovens e adultos que foram excluídos do sistema educacional ou a ele não
tiveram acesso nas faixas etárias denominadas regulares, sendo esse o objetivo
central desse documento base – uma política educacional para proporcionar o
acesso do público de EJA ao ensino médio integrado à educação profissional
técnica de nível médio (BRASIL, 2007, p. 33). 

Nessa  perspectiva,   a  formação  profissional  se  constitui  numa  necessidade

permanente, isto é, um educar ao longo da vida, tanto pelas condições objetivas dos(as) jovens

e  adultos  que  a  buscam e dela  necessitam,  quanto  pelas  necessidades  econômicas  e  pela

mudança na forma de organização do processo produtivo (BRASIL, 2007).

É papel do PROEJA repensar a formação profissional existente e promover a inclusão

desses sujeitos, rompendo com o ciclo das apartações educacionais, na educação profissional

e tecnológica. Propõe-se uma integração curricular que supere a concepção interdisciplinar

como sendo a junção de conteúdos. Esta integração  exige outro tratamento a ser dado ao

projeto pedagógico, que tome o processo de trabalho e as relações sociais como eixo definidor

dos conteúdos, além dos saberes que compõem as diversas  áreas do conhecimento.

7.2 PROEJA FIC

Os  cursos  do  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com  a

Educação  Básica  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  Formação  Inicial  e

Continuada  (Proeja  FIC)  fazem parte  do  programa Proeja  e  tem como finalidade  ofertar

educação profissional articulada a etapa final do Ensino Fundamental.

Com a edição do Decreto nº 5.840/06, os cursos Proeja FIC tornaram-se possíveis na

Rede  Federal,  através  de  ações  conveniadas  com  instituições  municipais  e  estaduais,  no

intento de integrar os anos finais do Ensino Fundamental a Educação Profissional.

Dentro do Proeja, esta ação visa claramente minimizar as ausências de políticas de

formação voltadas aos jovens e adultos do Ensino Fundamental e as ausências de sentido para

os(as) que frequentam esses cursos, na perspectiva de ampliar a relevância da escola para

estes sujeitos.

As  ações  para  implantação  dos  cursos  Proeja  FIC  ocorrem  em  parceria  com  os

municípios e com os Estados. Este último, exclusivamente para estabelecimentos prisionais.

Para  implantação  dos  referidos  cursos  são  necessários  observar  quatro  linhas  de  ação:

Formação  continuada  de  profissionais;  Implantação  dos  cursos  Proeja  FIC;  Produção  de
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material pedagógico para os cursos Proeja FIC e; Monitoramento, estudo e pesquisa com vista

a  contribuir  para  a  implantação  e  consolidação  de  espaços  de  integração  das  ações

desenvolvidas, bem como de investigação das questões atinentes ao Proeja.

Para oferta de cursos dessa natureza é fundamental que seja assinado um termo de

parceria com os municípios ou Estado, estabelecendo prioridades e ações coletivas, no intuito

de garantir a oferta e êxito do referido curso.

O ente parceiro deverá ser responsável pela oferta dos componentes curriculares do

Núcleo Estruturante e  o campus do IF Baiano pelos componentes curriculares  do Núcleo

Tecnológico.

Os  cursos  Proeja  FIC devem cumprir  a  carga  horária  mínima estabelecida  para  a

conclusão  do  Ensino  Fundamental,  acrescida  da  carga  horária  da  formação  profissional,

conforme legislação vigente.

Quanto a idade mínima para acesso aos cursos do Proeja FIC, as diretrizes da EJA

colocam 15 anos para matrícula no ensino fundamental. Assim, não é vedado o acesso de

jovens entre os 15 e 17 anos. Porém, deve-se observar que a proposta do programa, conforme

acima explicitado, está voltada,  prioritariamente,  para um público com mais idade.  Mas a

possibilidade de atendimento a jovens nessa faixa etária deve ser cuidadosamente avaliada,

principalmente para atendimento de públicos específicos como, por exemplo, adolescentes em

conflito  com  a  Lei,  em  regime  de  internação.

Os cursos oferecidos no âmbito do Proeja FIC poderão ser organizados através das

áreas profissionais adotadas pelo MEC, instituídas por meio dos Pareceres CNE/CEB nº16/99

e CNE/CEB nº16/05, ou através dos arcos ocupacionais adotados pelo Ministério do Trabalho

e Emprego já incorporados em programas governamentais tais como PROJOVEM e Saberes

da  Terra.

O campus que oferta o curso deverá se responsabilizar pela oferta de vagas, inscrição,

matrícula e organização de turmas. As vagas deverão ser ofertadas na forma de edital público. 

Os critérios para inscrição e matrícula dos interessados no Programa são: 

a)  ter o primeiro segmento do ensino fundamental concluído, ou seja,  ter a 5º ano

concluído ou demonstre por meio de processo avaliativo ter base de conhecimentos necessária

para continuidade de estudos; e 

b) ter idade compatível com o público definido no Programa.

As turmas devem ser organizadas em espaços adequados com, no máximo, 30 alunos

por ambiente e com recursos compatíveis.
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8. OFERTA DE CURSOS DA EJA

8.1. PROCESSO SELETIVO

O  processo  seletivo  dos  cursos  PROEJA deve  atender  as  especificidades  desta

modalidade,  respeitando-se às  dimensões  socioeconômicas,  culturais,  cognitivas  e  afetivas

do(a) jovem e do(a) adulto(a).

A Comissão  Permanente  do  Processo  Seletivo  estabelecerá  as  normas  em  edital

específico conforme as orientações da Pró-Reitoria de Ensino. 

Para  o  ingresso  de  novas  turmas  é  necessário  o  desenvolvimento  de  materiais  de

divulgação que contemplem o  público-alvo  do PROEJA, a  exemplo,  da  representação de

jovens e adultos(as) em cartazes, cartilhas, etc e a democratização do acesso à inscrição. 

A seleção dos(as) estudantes deve considerar, imprescindivelmente o reconhecimento

dos  sujeitos  e  suas  diversidades,  sendo  realizada  por  meio  de  processos  seletivos

simplificados e contextualizados. A realização de entrevista representa uma importante etapa

neste  contexto,  sendo orientada  por  questões  que  relacionem a  área  do  curso  pretendido

pelo(a) estudante à sua vivência e expectativas profissionais.

O roteiro  de entrevista  deve ser  construído  de forma colaborativa,  pelos  membros

responsáveis pelo Processo Seletivo, garantindo as especificidades do curso e a experiência

desenvolvida pelos Campi. As questões presentes no roteiro devem expressar os princípios

presentes nesta política. 

No momento de efetivação da matrícula, o(a) estudante deve preencher o Questionário

Socioeconômico visando a identificação do perfil dos(as) estudantes, bem como levantamento

de dados para atendimento de eventuais demandas específicas. 

9. ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

O currículo deve expressar a visão político-pedagógica da instituição como resultado

das  reflexões  e  discussões  de  um  trabalho  participativo  e  colaborativo  da  comunidade

acadêmica,  em que o coletivo  de  educadores(as)  responsabiliza-se  pela  sistematização do

planejamento e execução das atividades, (re)organizam os conhecimentos em um processo

permanente e flexível de (re)construção curricular. 

As propostas  curriculares  para  os  cursos  da Educação de  Jovens  e  Adultos  (EJA)

integrado à Educação Profissional Técnica (EPT) devem ser pensadas a partir da realidade

dos(as)  jovens  e  adultos(as)  considerando  os  diferentes  tempos  humanos,  a  diversidade,
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realidades  socioeconômicas,  a  flexibilização  das  atividades,  dos  calendários  e  das  cargas

horárias,  bem como  o  reconhecimento  dos  saberes  que  estes  sujeitos  já  trazem em suas

história de vida e trabalho.

Desta forma, o currículo deve traduzir as experiências acadêmicas dos(as) estudantes

no processo de construção do conhecimento que perpassam as relações sociais e hierárquicas,

os procedimentos e esforços pedagógicos, as intenções e escolhas educativas, os modos de

sistematizar os tempos e os espaços ao longo do itinerário formativo.

O  diálogo  entre  componentes  curriculares,  a  integração  de  saberes  formais  e  não

formais, a flexibilização e interdisciplinaridade curricular, a pesquisa, a extensão, a inovação

tecnológica, a contextualização do conteúdo programático, o reconhecimento do(a) discente

da EJA como sujeito histórico, são aspectos relevantes para organização curricular dos cursos.

9.1. ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

TÉCNICA INTEGRADA À EJA

No  âmbito  do  Instituto  Federal  Baiano,  a  Organização  Curricular  dos  cursos  da

Educação Profissional Técnica integrada à Educação de Jovens e Adultos está baseada em três

elementos curriculares básicos: eixos temáticos, práticas sociais e o educando(a) como foco

da aprendizagem.

 A organização curricular por Eixos Temáticos busca superar o saber fragmentado e

descontextualizado a fim de aproximar os componentes curriculares de forma interdisciplinar,

relacionando-os  aos  problemas  relevantes  e  atuais  de  forma  a  favorecer  a  assimilação  e

apropriação dos conhecimentos no curso, a exemplo dos Projetos Integradores. 

O eixo temático deve ser um referencial que sintetize um conjunto de conhecimentos

essenciais emanados das diversas ações e conteúdos específicos por área de conhecimento a

serem investigados e estudados a partir de diferentes enfoques. 

A construção do  projeto pedagógico de curso deve considerar os Eixos Temáticos,

para estabelecer a articulação entre os componentes curriculares, os elementos integradores

dos conteúdos e as metodologias do currículo.

Os Eixos Temáticos podem ser: 

1. Identidade e Trabalho: neste espaço-tempo de formação indica-se que o projeto de

curso proponha uma trajetória formativa que possibilite aos sujeitos da EJA instituírem

a construção de saberes acadêmicos de forma alicerçada na identidade pessoal e de

pertença  coletiva  ao  agrupamento  social  do  qual  fazem parte.  Assim,  o  trabalho,
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enquanto princípio formativo conduzirá  não apenas  a  formação técnica,  mas ética,

estética, humana e política.  

2. Cidadania e Mundo do Trabalho: a cidadania ativa implica em um imbricamento

do(a)  discente/docente/corpo  técnico  na  construção  crítica  e  contextualizada  do

currículo, na participação das ações comunitárias, em melhores condições de inserção

qualificada  no  mundo  do  trabalho.  Neste  contexto,  a  aprendizagem  de  diferentes

saberes  sistematizados,  a  diversidade  e  a  luta  por  formas  mais  humanas  e  dignas

implicam na  compreensão  da  realidade  e,  consequente,  compreensão da  cidadania

como um elemento dos direitos humanos.

3. Mundo do  Trabalho  e  geração  de  renda:  destina-se  à   qualificação  acadêmica,

técnica e política dos(as) estudantes da EJA. De modo, a analisar, conhecer e discutir

as temáticas que envolvem o mundo do trabalho em sua ambiência formal e informal,

promovendo  novos  espaços  de  produção  e  geração  de  renda,  através  do

empreendedorismo, associativismo e/ou práticas cooperativistas.

4. Mundo  do  Trabalho  e  Tecnologias: promove  a  inserção  de  pesquisas,  o

envolvimento com as tecnologias sociais e a inovação tecnológica, aprofundando a

tríade  ensino-pesquisa-extensão.  Deve-se,  portanto,  atentar  para  os  impactos  da

tecnologia no contexto histórico, político, econômico, anbiental e cultural. 

5. Currículo  e  arranjos  socioprodutivos:  integra  os  conhecimentos  humanísticos,

científicos,  tecnológicos,  culturais,  sociais  e  econômicos,  desencadeando  uma

interdependência da EJA com o espaço territorial  e os arranjos  socioprodutivos de

base  comunitária.   Temas  como  cooperação,  associativismo,  tempo-comunidade,

tempo-escola, diversidade, entre outros, devem ser considerados no currículo como

elementos  preponderantes. 

6. Eixo Livre: temática a ser definida na Organização Curricular. 

Os  componentes  curriculares  devem  integrar-se  a  cada  eixo  temático,  em  seus

respectivos períodos letivos, tendo a dialogicidade/interdisciplinaridade como foco articulador

entre os conteúdos e metodologias.   

Todos  os  eixos  podem ser  contemplados  ao  longo  do  curso,  sendo  seu  tempo  de

execução definido a partir da estrutura curricular do Projeto Pedagógico de Curso.

Os  componentes  curriculares  dizem  respeito  às  diferentes  áreas  do  conhecimento

contempladas no Núcleo Estruturante ( Formação Geral) e no Núcleo Tecnológico ( Formação

Profissional)  e  devem apresentar  aproximações  e  articulações  entre  si  para  produção dos
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conhecimentos,  desenhando  um  itinerário  formativo  coerente  com  a  área  de  formação

profissional.

As práticas sociais devem ser contempladas na organização curricular favorecendo o

desenvolvimento da compreensão crítica da sociedade e, consequentemente, aproximando as

temáticas discutidas na sala de aula da realidade dos(as) estudantes da EJA. 

Os  problemas  sociais  e  as  experiências  contemplados  em cada  eixo  temático  são

considerados  objetos  de  conhecimento  que  integram  a  proposta  curricular  por  meio  de

reflexões  de  situações  reais,  de  modo  que  o(a)  discente  compreenda  e  intervenha  nos

contextos sociais e pessoais.

As práticas sociais devem ser consideradas nas propostas curriculares de cursos da

educação profissional integrada à educação de jovens e adultos por possibilitar a aproximação

dos conhecimentos  acadêmicos da vida social  produtiva  e  superar  o  ensino de  conteúdos

como fim em si mesmo. Nesta linha, o papel docente e da equipe técnico-pedagógica é de

mediação entre os tempos humanos e os diferentes tempos de aprendizagem.  

Para  que  as  práticas  sociais  sejam  efetivamente  traduzidas  para  as  propostas

curriculares, orienta-se que sejam contemplados estudos de temas, resolução de problemas,

articulação de  atividades  de pesquisa  e  extensão,  experiências  comunitárias,  que  visem o

desenvolvimento de posicionamentos pessoal e coletivo na tentativa de encontrar soluções

para os desafios cotidianos, sociais e profissionais. 

As necessidades  e  interesses dos(as)  educandos configuram-se como outro aspecto

fundante que devem ser observados na organização curricular de cursos da EJA. É necessário

identificar as necessidades e interesses dos(as) estudantes e organizar os objetivos, conteúdos,

atividades e experiências em coerência com as escolhas do eixo temático em articulação com

as práticas sociais.

A  articulação  dos  elementos  curriculares  básicos  propostos  exige  dos(as)

envolvidos(as)  o  (re)pensar  da  cultura  escolar,  dos  tempos,  dos  espaços,  das  práticas

pedagógicas,  da  flexibilização de  calendários  acadêmicos  e  cargas  horárias,  bem como o

reconhecimento de saberes, garantindo-se o respeito aos tempos humanos e cognitivos.

10. POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E ÊXITO

A Política de Permanência e  Êxito dos(as) estudantes  envolvidos com a Educação

Profissional de Jovens e Adultos perpassa por relações e ações fundamentais: experiências e

conhecimentos  prévios,  condições  de  tempo e espaço,  trabalho pedagógico,  tecnologias  e
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currículo contextualizados, formação do(a) educador(a) do/no PROEJA, a relação discente e o

mundo do trabalho, a utilização de diferentes linguagens etc. 

Somam-se a estes fatores, as atividades de monitoria, nivelamento, tutoria acadêmica,

culturais,  pesquisa,  extensão,  bem como  a  política  de  diversidade  e  inclusão,  assistência

estudantil,  informações  acadêmicas,  dentre  outras  atividades  que  podem  minimizar  as

dificuldades de aproximação do público do PROEJA com a ambiência escolar e contribuir

com a conclusão do itinerário formativo com qualidade.

11. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS(AS) EDUCADORES(AS) DA EJA

A efetivação  de  uma  política  de  EJA no  IF  Baiano  depende  de  uma  rede  de

educadores(as)  consolidada,  que  aceite  o  desafio  de  pensar  a  EJA  como  modalidade

educativa.  Compreender  seus  sujeitos,  suas  formas  de  fazer  e  seus  processos  cognitivos,

pensar a prática educativa coerente coerente com o público alvo, alternativas metodológicas e

avaliativas  que  atendam ao  arcabouço  de  saberes  que  estes  sujeitos  trazem ao  ambiente

escolar, requer um espaço de reflexão contínuo dos(as) educadores(as).

A consolidação  da  EJA como  uma  nova  forma  de  fazer  educação,  desafia  os(as)

educadores(as)  que,  entre  tantas  incertezas  em  sua  formação  profissional  necessitam

identificar as principais características, saberes e conhecimentos necessários para uma atuação

competente com os jovens e adultos, rompendo com uma perspectiva tecnicista de ensinar e

aprender (SILVA, 2015).

A formação continuada de professores(as) e da equipe técnico-pedagógica tem sido

entendida  como  um  processo  permanente  de  aperfeiçoamento  dos  saberes  necessários  à

atividade profissional e um grande desafio quando se refere à EJA. É preciso (re)pensar a

compreensão de currículo, metodologias, avaliação, formas de compartilhar o conhecimento,

modos  de  aprender,  tempos  e  espaços  de  ensino-pesquisa-extensão,  processo  formativo

dos(as) educadores(as) e dos(as) discentes, dentre outros aspectos.

        Neste  sentido,  esta  política  apresenta  indicadores  e  elementos  constitutivos,  que

devem orientar as propostas de formação continuada a serem desenvolvidas em cada Campus.

 

a. Modalidades
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A formação continuada entendida como um espaço permanente deve ser assegurada

institucionalmente  e  pode  ocorrer  em  diversas  modalidades:  cursos  de  aperfeiçoamento,

especialização, cursos livres, seminários, congressos, fóruns, reuniões de acompanhamento

pedagógico,  mestrados,  doutorados,  entre  outros,  que  atendam  a  necessidade  e  a

disponibilidade de espaço e tempo institucionais voltados ao PROEJA.

As propostas  formativas  devem contemplar  a  discussão  sobre a  EJA na Educação

Profissional,  os  sujeitos  da  EJA e  suas  peculiaridades  e  a  integração  curricular  como

organização das atividades didático-pedagógicas, envolvendo todos os sujeitos responsáveis -

docentes,  técnicos(as)  administrativos(as)  e  gestores(as)  -  pelo  curso  no  campus  e  sua

articulação com o tempo comunidade.

Nesse sentido, é fundamental garantir na jornada de trabalho dos(as) educadores(as)

tempo  específico  para  formação  continuada,  através  do  planejamento  da  Política  de

Capacitação de Servidores(as).

 b. Tempos e Espaços

 

Para garantir a efetividade das ações, o planejamento da formação/capacitação deve

ocorrer no início dos períodos letivos, com previsão de recursos, número de participantes e

cronograma de execução. 

Nas reuniões pedagógicas, sugere-se que este processo de capacitação ocorra em pelo

menos um semestre, com a organização do tempo de encontros ordinários quinzenais, com

duração mínima de 2 (duas) horas.

As reuniões pedagógicas não estão restritas aos encontros ordinário, podem ocorrer de

forma extraordinária  por  pequenos  grupos,  organizando-se  em torno  de  uma temática  ou

problemática em comum, que denominar-se-á encontros de integração.

Quanto aos espaços físicos, os encontros regulares devem ocorrer em uma das salas do

campus,  ou  outro  espaço  adequado,  destinado  a  reuniões  e/ou  formações  e  cabe  a  cada

unidade garantir os instrumentos e  recursos necessários.

Deve-se planejar encontros com datas, horários e duração elaborados coletivamente,

assegurando a participação dos(as) educadores(as).

 

c. Temáticas e Metodologias
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O  processo  de  formação  continuada  deve  partir  da  realidade  objetiva  dos(as)

educadores(as)  envolvidos(as)  -  docentes,  técnicos(as)  administrativos(as)  e  gestores(as),

constituindo-se em práticas  e  ações  permanentes  para  melhoria  dos  cursos  de  EJA no IF

Baiano.

As atividades  devem atender aspectos metodológicos,  sem prejuízo da organização

feita pelo coletivo de educadores(as), favorecendo a compreensão do(a) educador(a) como

sujeito de sua formação, em um processo de formar e formar-se:

I. Leitura compartilhada como procedimento para reflexões aprofundadas

Em um processo dialógico e democrático de construção de saberes, ter acesso a textos,

filmes,  documentos  históricos,  vídeos  e  outros  recursos  atualizados  sobre  as  temáticas

possibilitam ampliar  a  formação e ações dos(as) participantes.  Além disso,  é fundamental

partilhar   experiências  e  dúvidas  para  que  no  coletivo  seja  construído  o  repertório

praxiológico dos cursos.

II. Dialogicidade como prática de formação

Os saberes  compartilhados através  do diálogo colocam os  sujeitos  em situação de

paridade,  o  que  favorece  a  construção  de  vínculos  e  de  confiança.  Todo  o  processo  de

formação deve ter dinâmicas, ações, atividades que permitam e estimulem o diálogo. Não é

esperada a construção de consensos, mas de  opiniões, argumentos, pontos de vista, a partir da

“suspensão temporária de todos os pressupostos, teorias e opiniões arraigadas” pela cultura

escolar que possam favorecer o pensar sobre si, o outro, a comunidade e a escola, bem como,

modificar a prática pedagógica (BOHM, 2005).

III. Coletividade e cooperação

As ações devem priorizar as atividades em grupo através da dialogicidade, da análise e

da  argumentação.  É  preciso  desenvolver  uma prática  pedagógica  que  potencialize  a  ação

colaborativa  em  suas  diferentes  formas.  Por  meio  do  trabalho  coletivo,  se  constrói  um

ambiente propício para enfrentar os sérios desafios propostos pela EJA. A cooperação e a

solidariedade são atributos necessários para a realização de um processo formativo com o(a)

outro(a) e não para o(a) outro(a).  

As  atividades  individuais  devem ocorrer  como aprofundamento  das  questões,  sem

desvincular-se dos espaços/tempos em que foram produzidas, permitindo reflexões sobre a

produção de conhecimento a partir dos contextos sociais, culturais, econômicos e políticos. 

IV. Compromisso sociopolítico com os(as) educandos(as) da EJA
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Por  se  tratar  de  um  público  específico,  as  atividades  de  formação  dos(as)

educadores(as)  devem  assumir  um  compromisso  sociopolítico  com  os  sujeitos  da  EJA,

perquirindo a natureza da ação educativa, os conhecimentos específicos da ciência, em prol de

um percurso formativo que vise a autonomia dos(as) jovens e adultos(as) trabalhadores(as).

V. O currículo integrado como organização das ações didático-pedagógicas

As  ações  didático-pedagógicas  devem  integrar  ao  currículo  os  conhecimentos

humanísticos, tecnológicos, científicos e sociais, com o intuito de proporcionar uma formação

profissional complementar à educação básica. 

O currículo integrado representa o diálogo entre a teoria e a prática, a produção de

conhecimento e  suas  diferentes  aplicações,  as tecnologias  sociais  e o mundo do trabalho,

vinculando  a formação profissional tecnológica ao ensino médio. 

A formação  de  educadores(as)  pode contemplar  ações  em torno  de  elaboração de

projetos interdisciplinares, projetos integradores, atividades de extensão e pesquisa articuladas

aos componentes curriculares, workshops, dentre outros.

12. AVALIAÇÃO 

12.1. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação  faz  parte  do  processo  de  ensino-aprendizagem e  busca  identificar  os

conhecimentos  construídos  pelo(a)  estudante,  em  seus  percursos  diferenciados  de

aprendizagem. 

Na Educação de Jovens e Adultos, estes percursos são condicionados pela diversidade

sociocutural,  por  cada  história  de  vida  e  diferentes  modos de ser  e  aprender,  portanto,  o

processo avaliativo deve considerar cada sujeito da EJA em seu contexto e singularidades.

 Nesse sentido, o foco da avaliação no PROEJA deve contemplar a maneira “como o

sujeito aprende” em um processo dinâmico e permanente, favorecendo a autonomia dos(as)

estudantes, incentivando-os(as) a compreender as diversas formas de aprender.

Para desenvolvimento de uma avaliação na perspectiva da inclusão, é necessário que

o(a)  docente  que  trabalha  com  a  EJA compreenda  as  diversas  maneiras  como  os  (as)

estudantes  expressam  suas  aprendizagens  e  utilize  instrumentos  e  critérios  avaliativos

diferenciados,  que  venham  diagnosticar  os  seus  desafios  e  dificuldades,  apontando

possibilidades de superação. Os instrumentos e critérios de avaliação deverão ser discutidos

nas reuniões de planejamento e apresentados aos(às) estudantes no início de cada período

letivo.
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A avaliação do desempenho estudantil deverá ser um processo contínuo e sistemático,

que verifique as habilidades e competências adquiridas no período letivo, e permita novas

tomadas de decisões e adequações do percurso educativo.

A escolha dos critérios de avaliação devem estabelecer coerência com os objetivos da

aprendizagem  e  os  instrumentos  avaliativos  que  explorem  as  diversas  linguagens  e

apropriação dos novos saberes.

A concepção de avaliação deve ser explicitada na proposta do curso, bem como a

descrição das formas de acompanhamentos para os (as) estudantes com alto/baixo rendimento

e necessidades educativas específicas. 

12.2.AVALIAÇÃO DO CURSO

A  avaliação  do  curso  deve  ser  prevista  nos  projetos  pedagógicos  de  cursos,

explicitando  indicadores  e  os  possíveis  percursos  metodológicos  que  contemplem  as

especificidades intrínseca da EJA, de maneira articulada com os demais processos avaliativos

institucionais.

O processo avaliativo deve ser sistemático e constitui-se como ferramenta para análise

contextualizada  da  qualidade  do  curso  e  do  perfil  profissional  do  egresso  através  da

Autoavaliação e levantamento de dados de avaliações institucionais, bem como dos dados

coletados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Esta avaliação deve fomentar a qualidade dos cursos ofertados, assegurar a inclusão e

garantir a educação enquanto direito de jovens e adultos(as) trabalhadores(as). Os resultados

devem ser apresentados e discutidos com a comunidade acadêmica para acompanhamento e

planejamento de novas ações e tomada de decisões.
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ANEXO - ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL INTEGRADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Para construção  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  do  PROEJA é necessário observar  a  legislação

vigente e os documentos Institucionais, tais como:

A. Legislações, normativas e documentos:

➢ Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  9.394/96  e  leis  específicas  que

complementam.

➢ Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

➢ Resolução nº 1, de 5 de julho de 2000, Câmara de Educação Básica – CEB/Conselho Nacional

de Educação – CNE), que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de

Jovens e Adultos.

➢ Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de

1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.

➢ Resolução  nº  1,  de  17  de  junho  2004.  Institui  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana.

➢ Decreto nº  5.840,  de  13 de julho de 2006,  Câmara de Educação Básica  – CEB/Conselho

Nacional de Educação – CNE), institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração

da Educaçõa profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e

Adultos – PROEJA.

➢ Lei  de  Estágio  nº  11.788/2008  e  sua  vinculação  com  os  arranjos  socioprodutivos  local,

regional, nacional, emergente e em potencial.

➢ Resolução nº 3, de 9 de julho de 2008, Câmara de Educação Básica – CEB/Conselho Nacional

de Educação – CNE), que dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de

Cursos Técnicos de Nível Médio

➢ Resolução nº 4/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.

➢ Resolução nº  3,  de  15  de  junho  de  2010,  Câmara  de  Educação  Básica  –  CEB/Conselho

Nacional de Educação – CNE), que institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens

e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos

de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos

desenvolvida por meio da Educação a Distância

➢ Resolução nº 2/2012 - Diretrizes Curriculares do Ensino Médio.

➢ Resolução nº 2/2012, que dispõe sobre as Diretrizes para Educação Ambiental
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➢ Resolução  nº.  01/2012,  que institui  as Diretrizes Curriculares para Educação em Direitos

Humanos.

➢ Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Mensagem de veto Regulamento Institui a Política

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o §

3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

➢ Resolução nº. 6, de 20 de setembro de 2012/Câmara de Educação Básica – CEB/Conselho

Nacional de Educação – CNE) que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Profissional Técnica de Nível Médio.

➢ Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.

E demais legislações, pareceres e resoluções pertinentes a Educação Profissional, e a Educação de

Jovens e Adultos vigentes.

B. Documentos Institucionais para o PPC na modalidade EJA:

➢ Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano;

➢ Resolução 48, de 17 de dezembro de 2014 que estabelece normas e procedimentos referentes à

criação,  alteração,  reformulação  curricular  e  extinção  de  Cursos  da Educação Profissional

Técnica de Nível Médio (EPTNM) de caráter presencial do Instituto Federal Baiano, e dá

outras providências;

➢ Relatórios de Gestão;

➢ Programas de estímulo ao Ensino, Pesquisa e Extensão;

➢ Programas de apoio ao Estudante;

➢ Política de Diversidade e Inclusão;

➢ Política de Assistência Estudantil;

➢ Organização Didática dos Cursos da EPTNM, vigente;

➢ Resolução  nº  19,  de  20  de  agosto  de  2015,  Instrução  Normativa  das  atribuições  das

coordenações dos cursos da EPTNM;

➢ Resolução nº 08, de 30 de março de 2016, que regulamenta a Monitoria de Ensino;

➢ Resolução n.º 20, de 20 de agosto de 2015, que regulamenta a Tutoria Acadêmica;

➢ Resolução nº 06, de 29 de março de 2016, do Estágio Curricular da EPTNM.

➢ Resolução nº 18, de 20 de agosto de 2015, que aprova o Programa de Qualidade de Ensino do

IF Baiano.

➢ Resolução  nº  37,  de  1º  de  setembro  de  2016,  estabelece  normas  para  divulgação  das

informações acadêmicas dos cursos da EPTNM do IF Baiano.

➢ Resolução  nº  21,  de  20  de  agosto  de  2015,  que  aprova  o  Programa  de  Nivelamento  e

Aprimoramento da Aprendizagem.

➢ Entre outros documentos institucionais vigentes.
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