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O Curso Educação de Jovens e Adultos na Diversidade 
tem como objetivo principal a formação continuada de 
professores e outros profissionais da educação da rede 
pública que atuam na Educação de Jovens e Adultos e de 
alfabetizadores populares que atuam no Programa Brasil 
Alfabetizado, criando condições para a construção local 
de uma educação contextualizada de acordo com suas 
especificidades e constituição da Comunidade de 
Trabalho/Aprendizagem em rede na Diversidade - CTARD 

Objetivo do Curso



Professores, alfabetizadores, gestores e outros profissionais da 
educação do sistema público de ensino, que atuam na 
alfabetização de jovens e adultos e na Educação de Jovens e 
adultos dos municípios cearenses que tenham aderido à formação 
continuada de professores no Plano de Ações Articuladas (PAR).

Público Alvo



• Será emitido pela Pró Reitoria de Extensão da Universidade 
Federal do Ceará um certificado de 180 horas de 
aperfeiçoamento em Educação para a Diversidade para 
participantes portadores de diploma de ensino superior e 
certificado de extensão para participantes com nível médio 
completo que concluírem apenas PARTE I.
• Será emitido também pela Pró Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Ceará um certificado de 180 horas de 
aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos para 
participantes portadores de diploma de ensino superior e 
certificado de extensão para participantes com nível médio 
completo que concluírem apenas PARTE II.

Certificação



O curso está planejado para ter uma carga horária de 180 horas 
na primeira parte, referente ao Curso Básico de Aperfeiçoamento 
em Educação para a Diversidade (PARTE I) e mais 180 horas na 
segunda parte, referente aos conteúdos específicos do Curso de 
Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos (PARTE II), 
totalizando uma carga horária 360 horas.

Carga Horária



MAURO CAVALCANTE PEQUENO

Diretor do Instituto UFC Virtual

HENRIQUE SÉRGIO PEQUENO 

Coordenador Adjunto UAB/UFC

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

Coordenador dos Cursos de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
SECAD/CAPES/UAB/UFC

MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS

Coordenadora Pedagógica do Curso de Aperfeiçoamento em Educação de 
Jovens e Adultos

TUTORA PRESENCIAL: Ítalo de Assis

Coordenação



E-mail da Secretaria dos cursos: 

secadiufc@gmail.com

Nossos telefones:

(85) 3366.9024 / 3366.9031 / 8972.2206 / 9692.6971

Fale Conosco
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