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Ofício Circular nº 5/2022-CAF/CGDOC/DEB/CAPES
Brasília, 25 de julho de 2022.

À(o) Senhor(a)
Coordenador(a) Geral do Parfor ou Pró-reitor(a) responsável pela proposta
aprovada no âmbito do Edital n° 08/2022.
 
Assunto : Dados dos professores com pré-inscrição deferida pela
Secretaria de Educação, designação do Coordenador Institucional e
convite para reunião virtual.
  

Prezado(a) Senhor(a),
1. Temos a satisfação de comunicar que essa Instituição de Ensino
Superior - IES possui cursos com vagas aprovadas para a etapa de 2022 do Edital
Capes n° 08/2022 do Programa Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica - Parfor, conforme resultado preliminar publicado no Diário
Oficial da União - DOU no dia 30 de agosto de 2022 e disponibilizado na página da
Capes no link: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/educacao-basica/parfor/parfor. 
2. Assim, para darmos início a implantação dos cursos aprovados,
encaminhamos em anexo as listas dos professores da educação básica que
tiveram suas pré-inscrições validadas por suas respectivas secretarias de
educação e, portanto, estão aptos a se candidatarem aos cursos do Parfor
ofertados por essa IES. Seguindo o cronograma do edital, o prazo para que a a IES
realize a seleção e a matrícula desses professores se encerra em 10 de outubro de
2022, de modo que as vagas não preenchidas até essa data serão remanejadas a
outros cursos que aguardam possíveis sobras de vagas para a sua
implementação. 
3. Diante da necessidade de que as matrículas efetuadas sejam
registradas na Plataforma Capes de Educação Básica pelo Coordenador
Institucional do Parfor na IES, se faz necessário que a instituição formalize a
designação do(a) referido(a) Coordenador(a), a fim de que possamos conceder os
acessos necessários em nossas plataformas de gestão do programa. Cabe
destacar que o(a) Coordenador(a) Institucional será o(a) principal interlocutor(a)
da IES junto à Capes durante a implementação do Parfor. Diante do exposto,
solicitamos o envio da designação por meio de ofício assinado pelo dirigente
máximo da IES, informando o nome completo, o CPF, o celular e o e-
mail do(a) Coordenador(a) Institucional e encaminhando a documentação
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relacionada a seguir para a comprovação dos requisitos exigidos na Portaria Capes
n° 220/2021:

I - Comprovante da seleção, nos termos dos Art. 59 e 60 da
Portaria 220/2021;
II - Comprovante de que pertence ao quadro permanente como
docente e que está em efetivo exercício (apenas para as IES
públicas);
III - Comprovante de contrato em regime integral e de que está
em efetivo exercício na IES (apenas para IES privadas e
comunitárias);
IV - Comprovante de vínculo com curso de licenciatura de oferta
regular na IES;
V - Comprovante de título de mestre ou de doutor(a);
VI - Comprovante de experiência mínima de 3 (três) anos no
magistério superior; 
VII - Comprovante de experiência na formação de professores 
(pelo menos dois dentre as listadas abaixo):
a)docência em disciplina de curso de licenciatura;
b)docência em curso de formação continuada para professores da
educação básica;
c) atuação como formador, tutor ou coordenador em programas ou
projetos de formação de professores da educação básica;
d)coordenação de curso de licenciatura;
e)docência ou gestão pedagógica na educação básica.

4. A documentação deverá ser digitalizada de forma legível e
encaminhada para o e-mail editalparfor@capes.gov.br até o
dia 30/09/2022. Não é necessário o envio da documentação física por correio.
Além do envio da documentação solicitada, o coordenador institucional deverá
atualizar o seu currículo na Plataforma Capes de Educação Básica, no
link https://eb.capes.gov.br/portal/.
5. Na oportunidade, convidamos o(a) Coordenador(a) Institucional do
Parfor ou um(a) representante da IES para reunião virtual a ser realizada no dia
06/09/2022, às 14h para orientação e esclarecimento sobre os procedimentos de
implantação dos cursos aprovados. O link será enviado por e-mail até dia
05/09/2022.
6. Agradecemos antecipadamente a colaboração e informamos que
a equipe técnica permanece à disposição pelo e-mail
editalparfor@capes.gov.br, para orientá-lo(a) no caso de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Lorena Lins Damasceno,
Coordenador(a)-Geral de Formação de Docentes da Educação Básica,
em 02/09/2022, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 06/2021 da Capes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1791802 e o código CRC 5EF9F8D6.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.012895/2022-17 SEI nº 1791802
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