Assunto: Chamamento Público - Formação Continuada da Educação Básica
O MEC publicou no DOU do dia 05/02/2010 uma chamada pública com o objetivo de
fomentar cursos de formação continuada a professores no âmbito do Plano Nacional de
Formação dos Professores da Educação Básica.
Pedimos especial atenção ao prazo final para apresentação de propostas de cursos, que foi
prorrogado para 29/03/2010.
Solicitamos divulgação desse documento com recorte para formação em EJA.
As propostas deverão ser encaminhadas por meio eletrônico (Internet), para o endereço
editalrede2010@mec.gov.br, sob a referência deste Edital 2010-MEC, sendo o
correspondente recibo também emitido eletronicamente.

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CURSOS
Podem apresentar propostas de cursos:
a) As Universidades Federais e Estaduais que desenvolvem atividades de pesquisa,
ensino e extensão nas áreas de conhecimento dos componentes curriculares ou
temática específica da formação inicial e continuada de professores da educação
básica;
b) As instituições, com Educação Superior, que compõem a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica que atuam na formação inicial de professores,
por meio da oferta de cursos de licenciatura;
O chamamento público disponibiliza 14 diferentes áreas:
1. Metodologias articuladas aos componentes curriculares e temas transversais no
ensino fundamental e médio;
2. Ensino médio: ciência, cultura e trabalho;
3. Ensino médio magistério e formação de professores;
4. Educação de crianças de zero a cinco anos em estabelecimentos educacionais;
5. Mediadores de leitura;
6. Gestão da educação especial na perspectiva da educação inclusiva;
7. Avaliação institucional da escola;
8. Avaliação da aprendizagem;
9. Relações étnico-raciais e diversidade no ambiente escolar:
• Cultura e História dos Povos Indígenas;
• Educação para as Relações étnico-raciais;
• Diversidade no Ambiente Escolar;
10. Educação e direitos humanos:
11. Gênero e orientação sexual;
12. Educação Ambiental;
13. Atendimento educacional especializado - AEE;
14. Inclusão digital e os recursos de tecnologia assistiva;
15. Educação Integral

Carga horária
O Chamamento Público - Formação Continuada da Educação Básica prevê cursos de
formação continuada com carga horária mínima de 60 horas e carga horária máxima de 180
horas. Os cursos para o público-alvo da DPJA devem ter no mínimo 80 horas (extensão) e
no máximo 180 horas (aperfeiçoamento). Não serão aceitos projetos para curso de
especialização
Cursos da DPJA/SECA/MEC
O projeto apresentado deverá especificar a modalidade Educação de Jovens e Adultos.
A diretoria de Educação de jovens e Adultos - SECAD/MEC aceitará as seguintes
propostas de cursos:
1. Curso Formação em EJA
Público-alvo: professores da educação básica - zona rural e urbana
Os cursos podem ser ofertados dentro das seguintes áreas:
• Metodologias articuladas aos componentes curriculares e temas transversais
no ensino fundamental e médio
• Avaliação da aprendizagem
2. Curso Formação em Alfabetização de Jovens e Adultos
Público-alvo: professores da educação básica - zona rural e urbana
Os projetos poderão prever matrícula para atender demanda social (educadores populares alfabetizadores e coordenadores de turmas).
Os cursos podem ser ofertados dentro da seguinte área:
• Metodologias articuladas aos componentes curriculares e temas transversais
no ensino fundamental e médio podendo fazer interface com outras áreas.
Obs. As instituições que receberam recursos no âmbito da Resolução 50/2008 que previa
apenas a elaboração dos cursos de formação inicial e continuada para alfabetizadores e
coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado poderão agora, apresentar
projeto para execução dos cursos. O atendimento deste público poderá ser feito através de
vagas previstas como demanda social.

3. Curso Formação de Mediadores de Leitura
Público-alvo: professores da educação básica - zona rural e urbana
Área: Mediadores de leitura podendo fazer interface com outras áreas.
O curso de Formação de Mediadores de Leitura prevê a formação de professores da
educação básica, especialmente àqueles que atuam na Educação de Jovens e Adultos com o
objetivo de fomentar e estimular práticas de leitura junto ao público de neoleitores.
Destacamos a importância deste curso pelo seu aspecto inovador na área das
políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos.

