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CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Indicador de adequação da formação dos docentes – IFD

A qualificação de cada docente foi classificada de acordo com as normas legais.
Sucintamente, cinco categorias foram criadas. O quadro abaixo descreve as
características de cada categoria.

1
Licenciatura na mesma disciplina que leciona, ou bacharelado na mesma 
disciplina com curso de complementação pedagógica concluído.

2
Bacharelado na disciplina correspondente, mas sem licenciatura ou 
complementação pedagógica.

3
Licenciatura em área diferente daquela que leciona, ou bacharelado nas 

disciplinas da base curricular comum e complementação pedagógica concluída 

em área diferente daquela que leciona.

4 Outra formação superior não considerada nas categorias anteriores.

5 Não possui curso superior completo.



QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Formação de professores (Parecer CNE -nº 2/2015)

Grupo Ação 
Carga Horária 

Mínima
Hipóteses

Carga Horária 

Mínima
Exemplo: 

Grupo 2 

Formação Pedagógica 

para bacharéis não 

licenciados

700 -1.100 h

Mesma área do 

curso de origem
700 h - formação*  

Bacharel em Física 

Licenciatura em Física

Área diferente do 

curso de origem
1.100 h - formação*   

Bacharel em Matemática 

Licenciatura em Física

Grupo 3 Segunda Licenciatura 500 - 900 h

Mesma área do 

curso de origem
500 h - formação* 

Letras - Língua Portuguesa 

Letras - Língua Espanhola

Área diferente do 

curso de origem
900 h - formação*  

Licenciatura em Matemática 

 Licenciatura em Física

Grupo 4

Primeira Licenciatura 

para bacharéis de 

outros cursos**

3.200 h*

Potencial 

aproveitamento de 

créditos

2.800 h - formação* 

400 h estágio

Engenheiro 

Licenciatura em Física 

Grupo 5 Primeira Licenciatura 3.200 h
2.800 h - formação* 

400 h - estágio

Ensino Médio Primeira 

Licenciatura na disciplina que 

leciona (***)

* Depende da equivalência pedagógica entre o curso de origem e a formação pretendida; 
** Nesse caso, poderia ser enquadrado nos casos de Formação Pedagógica para graduados e não licenciados;
*** Caso o professor lecione mais de uma disciplina, deverá  escolher a disciplina de maior carga horária.

De acordo com a categoria, o professor deverá complementar sua formação conforme quadro a 
seguir:



REDE UNIVERSIDADE DO PROFESSOR

Primeira etapa: 2º semestre/2016

 Vagas presenciais

 Universidades Federais: 20 mil vagas remanescentes

 Institutos Federais: 4 mil vagas remanescentes

 Vagas a distância

 Universidade Aberta do Brasil - UAB: 81 mil vagas

Segunda etapa: 1º semestre/2017

 Parfor Presencial 

 Os cursos terão calendário de atividades diferenciados, 
pactuados com as redes de ensino. 

 Edital 2º semestre/2016, início das aulas 1º 
semestre/2017

 Pactuação de vagas com as IES privadas
 Caso haja necessidade de complementação de vagas

Nesta primeira etapa 
serão ofertadas 105 mil 
vagas para professores 
efetivos que atuam nos 

anos finais do ensino 
fundamental e médio nos 

cursos de Matemática, 
Física, Química, Biologia, 

Ciências, História, 
Geografia e Letras-

Português

Em 2017 serão 
disponibilizadas vagas 
para atender toda a 

demanda por formação



COMO FUNCIONA: acessar a Plataforma Freire  http://freire.capes.gov.br

Nesta primeira etapa, a Plataforma Freire foi “alimentada” com os dados do Educacenso 2015 de todos os
professores que ministram as disciplinas de Matemática, Física, Química, Biologia, Ciências, Geografia, História
e Letras-Português, nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio. Ao acessar, o sistema já indicará ao
professor o curso no qual deverá se inscrever, de acordo com sua área de atuação.



COMO FUNCIONA: acessar a Plataforma Freire  http://freire.capes.gov.br

O professor leciona 
Matemática, Física, 
Química, Biologia, 
Ciências, História, 
Geografia e Letras-
Português, nos anos 
finais do ensino 
fundamental e 
ensino médio?

Sim

Se não tem formação adequada, a Plataforma Freire irá 
indicar o curso que poderá se inscrever:
1) 1ª Licenciatura (se possui apenas o ensino médio)
2) 2ª Licenciatura (se é licenciado mas ministra disciplina 

diferente de sua formação)
3) Formação pedagógica (se for graduado não licenciado)

O professor poderá escolher realizar o curso:
1) A distância (UAB) - Neste caso deve indicar o polo e a 

UF onde deseja cursar;

2) Presencial regular (vagas remanescentes das 
universidades e institutos federais) - Neste caso, após 
as inscrições será analisado qual será a Universidade 
ou Instituto Federal que poderá atender essa 
demanda;

3) Parfor Presencial - Neste caso, a oferta será pactuada 
com Instituições de Ensino Superior e com os 
municípios e estado nos locais onde houver 
concentração de demanda; Os cursos terão calendário 
de atividades diferenciados e pactuados com as redes 
de ensino.

Não

Aguardar a próxima 
oferta, que será 

divulgada no 
segundo semestre 

de 2016.



CALENDÁRIO

Primeira oferta

Atividades 2016

Inscrições dos Professores na Plataforma 
Freire

05/04 a 05/05

Validação das inscrições pelas Secretarias de 
Educação

06/05 a 06/06

Resultado Até 30/06

Início dos cursos
A partir do 2º semestre de 2016, de 

acordo com o calendário de cada 
programa

Segunda oferta

Inscrições – Plataforma Freire Previsto para o 2º semestre de 2016

Início dos cursos A partir de janeiro de 2017



ATENÇÃO

• É importante que professores, escolas e
Secretarias de Educação mantenham seus dados e
atualizados no Educacenso e na Plataforma Freire
para que recebam as informações sobre ofertas de
formação por parte do MEC e da Capes.


