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Informação nº 1: Instituto PROA - Programa Pró-Profissão 

 

Esta informação destina-se às Diretorias de Ensino: Centro, Centro Oeste, Centro-Sul, Leste 1, Leste 2, Leste 3, 

Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Itapevi, Itaquaquecetuba, 

Mogi das Cruzes, Osasco e Santo André.  

 

Anualmente, o Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação – SEE, oferece curso gratuito, de 

qualificação em Administração - Programa Pró-Profissão. Com duração de 6 meses, as aulas são voltadas para 

alunos com idade entre 16 a 20 anos que estejam cursando ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio 

em escola pública e que pertençam a família de condição socioeconômica menos favorecida. O objetivo é 

preparar esses jovens para o mundo do trabalho, por meio do acesso à educação profissionalizante, com 

orientação ao início de carreira até a conquista do primeiro emprego.  

 

O Instituto oferece gratuitamente aos alunos:  

• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração (certificado do SENAC), com seis meses 

de duração, nos períodos da manhã ou tarde;  

• Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos, ensinando a ter uma postura mais 

autônoma e a responsabilidade que o mercado de trabalho requer;  

• Vale Transporte;  

• Uniforme e material didático. 

 

O processo seletivo é gratuito e envolve as seguintes etapas: prova online, dinâmica de grupo, entrevista 

individual, banca avaliadora e reunião de pais. As inscrições vão até o dia 20/05/2019, podendo ser feitas 

somente pela internet, no site: https://www.proa.org.br/p/aluno-proa 

 

As aulas acontecerão no Senac Francisco Matarazzo (Av. Francisco Matarazzo, 249, Água Branca, São Paulo -

SP).  Solicitamos a divulgação do projeto junto às escolas vinculadas às suas respectivas Diretorias de Ensino e 

indicação de um interlocutor para acompanhamento desta ação, preenchendo a planilha no Google Docs, até 

08/04/19:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QXrr1u5STs5eeeQpynfcJR3dZ8tpJlQ8Ouh86ucdPA/edit?usp=shari

ng  

 

CGEB/DEGEB/CPRESP/PARCERIAS 
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Informação nº 2: Inscrições para Pós-Graduação Gratuita para 
Professores na UAB/UNIFESP. 

 
 
 

Desde o dia 14/03/2019 até o dia 14/04/2019, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos 

para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, vinculados à UAB/UNIFESP (Universidade Aberta do Brasil/ 

Universidade Federal de São Paulo). Nessa ocasião serão ofertadas vagas para diversos cursos de 

especialização, dentre os quais temos: “As Áfricas e suas Diásporas”; “Bullying, Violência, Preconceito e 

Discriminação na Escola”; “Educação em Direitos Humanos”; “Ensino de Filosofia no Ensino Médio” e 

“Literaturas de Língua Portuguesa. Identidades, Territórios e Deslocamentos”. 

 

Os cursos são oferecidos na modalidade de Educação à Distância, com alguns encontros presenciais que 

acontecerão nos polos de ensino. A previsão para início das aulas é de 01/08/2019. No edital é possível 

encontrar detalhes sobre cada um dos cursos acima, tais como: a ementa, o público-alvo, a carga horária e 

maiores detalhes sobre a classificação dos candidatos. 

 

Para se inscrever nos cursos de especialização em “Bullying, Violência, Preconceito e Discriminação na Escola” 

e “Educação em Direitos Humanos” é preciso ser professor. Ambas especializações duram 18 meses, com 

apenas um encontro presencial para a apresentação do TCC. 

 

Para ler o edital na íntegra acesse: 

https://www.unifesp.br/reitoria/uab/images/UAB/EDITAL/2019/202/Edital-UAB_2019-202_Alunos.pdf. 

 

 

CGEB/DEGEB/CEFAF 
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Informação nº 3: Programa Parlamento Jovem Brasileiro 

 
Informamos que estão abertas as inscrições para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro. 

 

O Parlamento Jovem Brasileiro é uma oportunidade única para os estudantes de ensino médio vivenciarem, 

na prática, o trabalho dos deputados federais, elaborar projetos de leis e debater, na Câmara dos Deputados, 

temas de grande importância para o nosso país. 

 

Este é um programa que busca contribuir para o desenvolvimento de uma das dimensões da cidadania, que é 

o conhecimento sobre a organização da democracia representativa, assim como a importância da participação 

e do controle social. 

 

O PJB também ajudará os estudantes a desenvolver habilidades como: domínio da linguagem, compreensão 

de fenômenos, enfrentamento de situações-problema, construção de argumentação e elaboração de 

propostas, que são as principais competências da matriz de referência do ENEM. 

 

É oportuno esclarecer que nessa edição há a necessidade de atingirmos número de inscrição compatível com 

a quantidade de alunos matriculados em nossa Rede, tal qual observa-se nas estatísticas das demais unidades 

da Federação. Nesse caso seria adequado a inscrição de pelo menos 10 projetos por DE, para aumentar o 

número de inscrições do estado de São Paulo no programa. Assim, esse ano, solicitamos a indicação, por meio 

de formulário, de um PCNP interlocutor que fará a divulgação nas escolas da jurisdição da DE.  

O período de inscrição é de 27 de março a 31 de maio de 2019, exclusivamente no site da Câmara dos 

Deputados.  

Para inscrever-se, o interessado deverá acessar a Ficha de Inscrição pela página do PJB no Portal da Câmara 

dos Deputados, em: www.camara.leg.br/pjb (no menu à direita, em “Destaques”), e preencher todas as 

informações com atenção e de forma completa, além de anexar os seguintes documentos à sua Ficha de 

Inscrição:  

• Projeto de lei elaborado por você.  

• Cópia de documento de identidade válido e legível;  

• Termo de Autorização do Responsável, assinado, caso você tenha menos de 18 anos. O modelo do 

termo de autorização está disponível no site juntamente com a ficha de inscrição;  

• Caso o interessado esteja cursando o ensino técnico integrado ao ensino médio, essa informação 

deverá constar explicitamente na sua declaração. Da mesma forma, se cursar o ensino médio na 

modalidade EJA. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNZsyzxMhR35scN_2hYh6kpGY4dWaUTLmT7ArHdTDsfzP-Lw/viewform?usp=pp_url
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Critérios de Avaliação na Etapa Estadual- Peso de Cada Critério  

1. Justificativa da proposição- PESO 3 (dissertação argumentativa) 

2. Relevância/mérito da proposição para a sociedade - PESO 2  

3. Técnica legislativa (adequação ao gênero textual) - PESO 1 

 

Material de apoio 

É disponibilizado, na página do Parlamento Jovem, um curso online elaborado especialmente para os 

estudantes interessados em participar do programa. Esse curso chama-se “Parlamento Jovem Brasileiro: como 

fazer um projeto de lei?”. 

 

Material para Professores  

A cartilha “Como trabalhar o PJB em sala de aula?”, em www.camara.leg.br/pjb (disponível no menu à direita, 

em “Destaques”) contém informações interessantes sobre o olhar pedagógico do PJB e sua relação com as 

principais competências cobradas no ENEM. 

 

Critérios de Participação no PJB 2019 

• Ter entre 16 e 22 anos até o dia 31/12/2019. Isso significa que você só pode participar do PJB se nasceu 

entre 1997 e 2003.  

• Estar matriculado(a) e frequentando regularmente o ensino médio em escola pública ou particular. Se 

você cursa o ensino técnico integrado ao ensino médio, ou está cursando o ensino médio na 

modalidade EJA (educação de jovens e adultos), você também está apto(a) a participar. 

• Não ter participado como deputado jovem em nenhuma outra edição do Parlamento Jovem Brasileiro 

Para informações adicionais: 

Sergio Luiz Damiati :  

sergio.damiati@educacao.sp.gov.br  

(11) 2075-4919 

Emerson Costa 

Emerson.costa@educacao.sp.gov.br 

(11) 2075-4918 
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Informação nº 4: Divulgação da formação “Um dia de Code IoT” 
– Oportunidade para Professores 

 
 

A pedido do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico – LSI TEC, divulgamos a abertura das inscrições 

para  o evento “Um dia de Code IoT – Internet das Coisas” A formação será presencial, prática e gratuita. 

Tem duração de 1 dia e será ministrada em 2019 nos dias 13/04, 27/04, 04/05 e 25/05. 

 

Podem se inscrever professores da rede pública de ensino e educadores de ONGs. As vagas são limitadas. 

 

Mais informações e inscrição: codeiot.org.br/codeday 

“Um dia de Code IoT” acontecerá em São Paulo, no Espaço OCEAN da Universidade de São Paulo, Campus 

Butantã. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Irene Karaguilla Ficheman, por meio do telefone (11) 3091-4248 
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Informação nº 5: IIº Encontro Internacional com Escritores 
Africanos 

 

 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), por meio do Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), 

divulga para toda a rede o IIº ENCONTRO INTERNACIONAL COM ESCRITORES AFRICANOS, organizado pela 

iniciativa Literáfrica Brasil, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2019 no Centro Cultural Olido – São 

Paulo. 

 

O projeto surgiu da importância de se preservar a memória do continente africano, que é uma referência 

antropológica e cultural, e reafirmar a ligação entre o Brasil e o berço da humanidade. Por isso, esse encontro 

tem como finalidade tornar-se uma referência a nível internacional, incentivar e divulgar autores africanos em 

todos os gêneros literários e levá-los além-fronteiras, dando assim a conhecer a história e cultura por meio 

destes encontros.  

 

A primeira edição foi realizada em agosto do no ano passado. E em virtude da grande adesão (Ver link: Flickr, 

Vídeo 1 e Vídeo 2) de estados brasileiros, Argentina, Chile, Angola e Moçambique,  foi proposta uma nova 

edição com a participação de escritores de países como Nigéria, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, África do 

Sul, Camarões, Moçambique e República Democrática do Congo.  O evento propõe reunir escritores dos 

vários países africanos em palestras, saraus, bate-papo, exposições, lançamentos inéditos e sessões de 

autógrafos, contação de histórias africanas, exibição de documentários, teatro africano e apresentação musical 

com cantora africana.  

 

Para se inscrever, clique aqui. Para mais detalhes sobre o evento, Clique aqui ou acesse a página da Literáfrica 

Brasil. 

 

Pedimos, por gentileza, às Diretorias Regionais de Ensino apoio na divulgação do evento. Salientamos que a 

participação, despesas com deslocamentos e ingressos serão às custas dos interessados.   

 

Para informações adicionais e inscrição, por favor, entrar em contato com literafrica@literafrica.com ou 

literafricabrasil@gmail.com. 
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