ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Edital

CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CEPFOR
GERÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - GEPPE
(ANEXO I)
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO Nº 7/2022

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), no uso de suas atribuições, torna público o presente
edital de abertura de inscrição para seleção de docentes interessados/as em participar do curso Novo Ensino
Médio: conceitos, estrutura e desafios, que tem o objetivo de contribuir com a preparação dos professores
da rede para o trabalho com o Documento Curricular para Goiás - etapa Ensino Médio (DC-GOEM). Propõe
apresentar e discutir temas essenciais para uma primeira inserção à proposta do Novo Ensino Médio,
colocando como foco o DC-GOEM e seu diálogo com a BNCC.

Para inscrição, os(as) docentes devem considerar as condições estabelecidas a seguir:

I – PÚBLICO-ALVO
Docentes (efetivos ou contratos temporários) de todas as áreas do conhecimento da rede estadual de
educação de Goiás.
II - INFORMAÇÕES GERAIS
1. Finalidade do Edital
O presente edital tem por finalidade normatizar a inscrição de docentes (efetivos ou contratos temporários)
de todas as áreas do conhecimento da rede estadual de educação de Goiás, no curso apresentado neste edital.
2. Requisitos para participação de docentes:

a. se inscrever no Edital n.º 7/2022 e ser selecionado para participar do curso Novo Ensino Médio:
conceitos, estrutura e desafios.
III – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. As inscrições obedecem às seguintes orientações:
1.1 preenchimento da ficha de inscrição no link: https://forms.gle/6aM6YwTeZEZSRifX7
1.2 após o preenchimento da ficha, clicar em ENVIAR, localizado na parte inferior do documento;
2. a Secretaria de Estado da Educação realizará todo o processo de inscrição por meio do Centro de Estudos,
Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação (Cepfor).
IV – CRONOGRAMA
Período de inscrição

18 a 27/04/2022

A divulgação do resultado preliminar será feita pelo Sistema
Integrado de Informações/SEI para as Coordenações Regionais de 29/04/2022
Educação e pelo Instagram do Cepfor: @cepforgoias1
Os recursos poderão ser encaminhados para o email: geppe@seduc.go.gov.br

30/04 a 03/05/2022

Data prevista para início do curso

04/05/2022

Data prevista para finalização do curso

04/06/2022

V – LIMITE DE VAGAS
O curso Novo Ensino Médio: conceitos, estrutura e desafios terá vagas ilimitadas.

VI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Caso o/a docente tenha justificativa para contestar o resultado do processo, poderá apresentar recurso
dirigido à comissão organizadora, Cepfor/Geppe, pelo e-mail: geppe@seduc.go.gov.br, respeitando o prazo
estabelecido neste edital (cronograma).
O recurso deve conter: assunto; nome completo; recurso e formação inicial.
VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Qualquer esclarecimento a respeito deste edital poderá ser realizado pelo e-mail: geppe@seduc.go.gov.br ou
pelo fone (62) 3243-6772.

VIII - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora Cepfor/Geppe.

Goiânia, 18 de abril de 2022.

EMENTA
(Anexo II)

NOVO ENSINO MÉDIO: CONCEITOS, ESTRUTURA E DESAFIOS
I – APRESENTAÇÃO
O curso Novo Ensino Médio: Conceitos, Estrutura e Desafios constitui uma proposta formativa do Centro
de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação - Cepfor - com vista a contribuir com a
preparação dos professores da rede para o trabalho com o Documento Curricular para Goiás - etapa Ensino
Médio (DC-GOEM). Propõe apresentar e discutir temas essenciais para uma primeira inserção à proposta do
Novo Ensino Médio, colocando como foco o DC-GOEM e seu diálogo com a BNCC. Está direcionado aos
professores (efetivos ou contratos temporários) de todas as áreas do conhecimento da rede estadual de
educação de Goiás. Trata-se de um curso de curta duração, desenvolvido em quatro módulos de 10 horas
cada, somando um total de 40 horas. O curso é autoinstrucional, composto por amplo material de estudo
(textos e vídeos), e, ao final de cada módulo, atividades de fixação.
Objetivo Geral
Contribuir com a formação dos professores da rede estadual de educação de Goiás, apresentando a nova
estrutura curricular, a proposta pedagógica e os principais conceitos relacionados ao DC-GOEM, com base
na BNCC.

Objetivos específicos
- Conhecer e compreender os principais conceitos norteadores da construção do Novo Ensino Médio;
- Estabelecer relações entre as disposições da BNCC e a proposta do Novo Ensino Médio;
- Compreender e conhecer os Itinerários Formativos e seus eixos estruturantes;
- Demonstrar como os professores podem trabalhar com o Projeto de Vida estimulando o Protagonismo
Juvenil;
- Entender como as Metodologias Ativas podem potencializar o processo de ensino e aprendizagem do Novo
Ensino Médio;
- Reconhecer a importância da cultura digital no processo de ensino e aprendizagem nos dias atuais.

Módulo 1 - DC-GOEM: fundamentos pedagógicos, conceitos e estrutura curricular (10 horas)

A nova estrutura curricular e os conceitos essenciais do DC-GOEM, com base na BNCC. Marcos legais e
temporais; O Novo Ensino Médio - princípios e estrutura conforme BNCC.
Módulo 2 - Itinerários Formativos e Eixos Estruturantes (10 horas)
Os itinerários formativos, seus tipos e elementos (projeto de vida, eletivas e trilhas de aprofundamento) e
seus quatro eixos estruturantes (investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção
sociocultural e empreendedorismo).

Módulo 3 - Protagonismo e Projeto de Vida (10 horas)
Protagonismo juvenil - conceito e considerações; Protagonismo e os quatro pilares da educação. Projeto de
vida - base legal, conceitual; sua relação com as dimensões essenciais para planejamento do futuro; o papel
do professor e a estrutura curricular do Projeto de Vida em Goiás.

Módulo 4 - Metodologias Ativas e Cultura Digital (10 horas)
O conceito e exemplos de metodologias ativas. O conceito de Cultura Digital, histórico do uso das
tecnologias no ensino brasileiro, o papel do professor na era do ensino digital.

METODOLOGIA
Este curso é autoinstrucional, ou seja, não conta com a presença de um(a) tutor(a) para acompanhamento e
orientação no ambiente virtual de aprendizagem. Esse formato privilegia o estudo individualizado e
a construção da autonomia do cursista que estabelece sua rotina de estudos, podendo realizar o curso nos dias
e horários por ele definidos. Nesse modelo, não há interação com outros participantes, nos espaços do curso
e a realização de todo o processo (leituras dos conteúdos e realização das atividades) se baseia na prática de
estudo diário e contínuo de cada cursista. O acesso ao módulo seguinte somente será possível após a
conclusão da leitura do material de estudo, assistir os vídeos e finalizar as atividades do módulo anterior.

Avaliação
O cursista terá direito a três tentativas para a realização das atividades no final de cada módulo, prevalecendo
a nota maior. Após a conclusão das atividades de cada módulo, a nota é gerada automaticamente. Cada
módulo possui uma atividade no valor de 10 pontos. A nota final do curso será a média das notas obtidas nos
quatro módulos. A nota mínima para aprovação no curso é de 7,0 pontos.

Certificado
Após a conclusão do curso, será disponibilizado um certificado contendo o nome do curso, a carga horária, o
período de realização e o aproveitamento do participante no curso. O download do certificado estará
disponível na opção "Certificado", localizado no Menu do Curso.

Goiânia, 18 de abril de 2022.
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