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PROQUALI – PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA 

 

A proposta do programa é a integração das modalidades de ensino da 

EJA à formação profissional do aluno. Durante o percurso do aluno na EJA ele 

poderá obter diversas certificações básicas para o mundo do trabalho, 

competências e habilidade poderão ser desenvolvidas em integração com as 

disciplinas de núcleo comum, assim diminui-se a evasão na modalidade e 

aumenta a demanda pela educação de jovens e adultos. 

 Este piloto já está acontecendo no Município de Piaçabuçu no 

Estado de Alagoas, onde os alunos da Educação de Jovens e Adultos 

concomitantemente terão competências técnicas sendo desenvolvidas nos 

cursos de eletricista, auxiliar de cozinha, corte e costura, auxiliar administrativo 

e Introdução a Word e Excel.  

A prioridade das vagas é para os alunos da EJA que em até dois 

momentos na semana terão conteúdos e práticas para a formação profissional 

integrada a formação acadêmica.  

A preocupação dos proponentes estava na demanda do projeto: em uma 

semana, tanto alunos da EJA como da comunidade preencheram as 400 vagas 

determinadas no convênio entre o Instituto e a entidade pública. Importante 

apontar que uma das regras para o candidato que não estava matriculado na 

EJA e não possuía o ensino fundamental completo seria de voltar aos estudos e 

se matricular na EJA. 

No ano de 2017, em Jaboatão dos Guararapes no Estado de 

Pernambuco, o Instituto INVAR foi responsável pela formação, gestão e 

implantação do último PBA. Com uma meta de atender 2000 analfabetos 

absolutos, com total êxito nas ações, nesta fase o Instituto pode implantar o 

material didático neste público que tinha como principal eixo curricular o Mundo 

do trabalho; os alfabetizadores foram preparados para trabalhar com livros de 

letramento específicos, voltados para o Trabalho e inclusão digital destes alunos.   
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Diante desta pequena apresentação, temos a certeza de que ações mais 

efetivas podem ser feitas pelas entidades públicas e organizações sociais que 

têm em sua base curricular devida comprovação técnica para que juntas 

voltemos a principal missão, que é cumprir as metas assinadas pelo Brasil junto 

às Nações Unidas. Assim precisamos: 

 a) ações efetivas e recursos por parte da União, fiscalização, punição e 

formação; 

 b) entidades públicas dispostas a execução, gerência e supervisão; 

 c) parcerias com organizações sociais que possuem efetiva experiências 

nestas causas para implantar, executar e gerir a propostas que virão. 
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