
Quem pode participar dos cursos? 

 
O Parfor é uma modalidade presencial, 
destinado aos professores em exercício na 
rede pública de educação básica sem 
formação superior adequada à sua área de 
atuação. Todos devem estar cadastrados 
no Educacenso, na função Docente ou na 
de Tradutor Intérprete de Libras. Podem se 
pré-inscrever no processo de seleção de 
vagas, professores do quadro efetivo ou 
PSS. 

Como participar do processo seletivo 
para os cursos? 
 

1ª: Você se cadastra na Plataforma Freire 
(http://freire.mec.gov.br), onde estão 
disponíveis os cursos ofertados, bem como 
os locais de realização e demais 
informações. 
2ª: Você se pré-inscreve no curso 
correspondente à disciplina que ministra. 
3ª: A secretaria de educação à qual você 
está vinculado valida a pré-inscrição, 
confirmando que você precisa da 
formação. 
4ª: As instituições formadoras, de posse do 
relatório de pré-inscrições validadas, 
realizam o processo seletivo de acordo 
com os critérios do programa para 
implantar as turmas do Parfor.  

 
 
O PROGRAMA OFERTA TURMAS 
EM CURSOS DE: 
 
 
Primeira Licenciatura  – para docentes ou 
tradutores intérpretes de Libras em 
exercício na rede pública da educação 
básica, para professor auxiliar e monitores 
nos CEMEIS - Centros de Educação 
Infantil que não tenham graduação em nível 
superior.   

 

 
Segunda licenciatura – para professores 
licenciados que estejam em exercício há 
pelo menos três anos na rede pública de 
educação básica e que atuem em área 
distinta da sua formação inicial, ou para 
profissionais licenciados que atuam como 
tradutor intérprete de Libras na rede pública 
de Educação Básica;  
 
 
Formação pedagógica – para docentes 
com bacharelado ou tradutores intérpretes 
de Libras graduados não licenciados que se 
encontram no exercício da docência nos 
cursos técnico- profissionalizantes. 

 
 

 

 
Pró-reitoria de Graduação 

 
 

OFERTA DE CURSOS 
GRATUITOS 

PARA 
PROFESSORES/2015 

 
 

 INICIO DAS AULAS: JULHO DE 2015 
 
 

 
  

Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica 

desenvolvido pela Capes 
 

 
    



CURSOS OFERTADOS:  
 

CAMPUS CASCAVEL 
 

1° Licenciatura em Pedagogia - 30 vagas, 
aulas de segunda a sexta-feira, noturno.   
 
2° licenciatura em Ciências Biológicas - 30 
vagas, aulas sexta-feira à noite e aos sábados, 
manhã e tarde. 
 
2°licenciatura em Letras/Espanhol, 30 
vagas, aulas sexta-feira à noite e aos sábados, 
manhã e tarde. 
 
2°licenciatura em Letras/Português, 30 
vagas, aulas sexta-feira à noite e sábados, 
manhã e tarde. 
 
Formação Pedagógica, 30 vagas, aulas aos 
sábados, manhã e tarde.   
 
 
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU 
 
1° licenciatura em Pedagogia - 30 vagas, 
aulas de segunda a sexta feira, noturno.  
 
2° licenciatura em Matemática, 30 vagas, 
aulas sexta-feira à noite e aos sábados, 
manhã e tarde.   
 
 
 

 
 
Formação Pedagógica, 30 vagas, aulas aos 
sábados, manhã e tarde.   
 
 

CAMPUS TOLEDO 
 

2° licenciatura em Química, 30 vagas, aulas 
sexta-feira à noite e aos sábados, manhã e 
tarde. 
 

 
CAMPUS RONDON 

 
2° licenciatura em História, 30 vagas, aulas 
sexta-feira à noite e aos sábados manhã e 
tarde.   
 

 
CAMPUS BELTRÃO 

 
 

Formação Pedagógica, 30 vagas, aulas 
sexta-feira à noite e aos sábados, manhã e 
tarde.  
 
 1° licenciatura em Pedagogia do Campo, 
30 vagas,  aulas de segunda a sexta-feira, 
noturno  
 

 
 
 

CRONOGRAMA: 
   
 
Pré-inscrição na 
Plataforma Freire: 
 

 
20/01/2015 a 
13/03/2015  

Analise das pré-
inscrições pelas 
Secretarias de 
Educação  
 

 
16/03/2015 a 
24/04/2015 
  

Publicação pela SEED 
dos homologados  
 

 
25/04/2015 
  

Seleção e conferência 
da documentação na 
UNIOESTE 
 

 
18/05/2015 a 
29/05/2015 
  

Publicação dos 
selecionados pela 
UNIOESTE 
 

 
29/05/2015 
  

Início das aulas  Julho de 2015 
 

 
 Maiores informações:   
 
● www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor 

Coordenação Geral Parfor/UNIOESTE: 

● E-mail: parfor.unioeste@unioeste.br 

● Telefone: (45) 3220-3172 - das 08h00min 

às 14h00min. 


