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Tutorial para registrar interesse em formação 

 (Professores da Educação Básica) 

 

1) Ao acessar a plataforma, clique no menu superior “Interesse em formação”: 

 

2) O sistema exibirá as informações de sua atuação, de acordo com os dados registrados no 
currículo do professor. Na coluna “Disciplina de atuação” serão exibidas as disciplinas que 
o professor atua em sala de aula. A opção “Libras” aparecerá para todos os professores. 
 

 

3) Para registrar o interesse em Formação, clique no botão “Registrar Interesse” exibido na 
coluna “Ações”. O sistema exibirá os cursos de licenciatura oferecidos para adequar a 
formação do professor correspondente à sua disciplina de atuação. 
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4) O sistema exibirá a tela para que o professor informe a Instituição de Ensino Superior e o 
Curso de licenciatura que deseja realizar pelo Parfor. Após registrar todas as informações, 
clique em “Enviar”: 
 

Atenção: O professor poderá registrar interesse em apenas um dos cursos da lista apresentada; 
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5) O sistema exibirá as informações sobre a pré-inscrição realizada, que passará por 
validação da Secretaria de Educação posteriormente. A situação da pré-inscrição poderá 
ser acompanhada na aba “interesse em formação”. 

Atenção: Enquanto o registro não for analisado pela unidade avaliadora (Secretaria de 

Educação), o professor poderá cancelar ou mudar sua opção, desde que esteja no período de 

inscrição estabelecido no calendário.  

 

6) Antes de registrar o interesse na formação desejada, verifique se as informações 
registradas no seu currículo estão corretas.  Abaixo disponibilizamos orientações para 
atualização das principais informações no currículo do professor: 

 

a) Acesse o menu superior “currículo” para iniciar a atualização ou cadastro do seu currículo. 
É importante que os dados de formação e atuação profissional estejam registrados 
corretamente: 
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b) Atualize os dados sobre sua formação no ícone “Formação Acadêmica”, destacado na 
imagem abaixo: 

 

c) A tela exibirá o campo para registrar a “Formação Básica e Graduação”, clique no botão 
incluir para informar a sua formação.  
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d) Se você não possui formação em nível superior, informe onde realizou o ensino médio. 
Se você já possui formação superior, informe o curso e a situação (em andamento, 
concluído, incompleto). Após preencher todas as informações solicitadas pelo sistema, 
clique em salvar. 
 

 

 

e) Atualize os dados sobre sua atuação profissional no ícone “Atuação Profissional”, 
destacado na imagem abaixo. A tela exibirá o campo para registrar a “Experiência 
Profissional na Educação Básica”. Clique em “Incluir”. 

 

 

f) Preencha todas as informações solicitadas pelo sistema. As informações sobre a Etapa e 
disciplina de atuação devem ser preenchidas corretamente, de acordo com sua atuação 
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na escola. Ao final, clique em “Salvar”: 

 

  



 

9  

g) Finalize o preenchimento do currículo registrando a adesão aos termos de uso da 
Plataforma no ícone “Termo de Adesão”, destacado na imagem abaixo.  

Marque a opção “Declaro que li e estou de acordo com a Termo de Adesão e Condições de Uso” 

e clique no botão verde, para aceitar os termos: 

 

h) Após atualizar e/ou corrigir as informações do currículo, o professor poderá tentar 
registrar o interesse em formação novamente, seguindo as etapas indicadas nos itens 1 
a 5 deste manual. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. O(A) professor que manifestar interesse nos cursos de formação ofertados por meio da 
Plataforma Capes de Educação Básica está ciente e aceita o seguinte: 

 
a. esta manifestação de interesse se trata de uma pré-inscrição e que este procedimento não 

garante que o curso será ofertado, o que dependerá, entre outros aspectos, do número 
mínimo de interessados e da quantidade de vagas disponibilizada para a sua região, 
conforme previsto no Edital nº 08/2022 e na Portaria Capes nº 220/2021; 
 

b. a manifestação de interesse deverá ser feita somente em curso correspondente à sua área 
de atuação em sala de aula; 

 
c. é de sua responsabilidade garantir a frequência na formação oferecida, caso se matricule 

em curso em localidade distante do seu local de residência; 
 
d. sua pré-inscrição será analisada pela Secretaria de Educação à qual estiver vinculado(a), e 

que somente poderá ser matriculado no curso se tiver sido aprovado pela Secretaria; 
 
e. a aprovação pela Secretaria de Educação não garante que o curso será ofertado, o que 

dependerá do resultado final do Edital Capes nº 08/2022; 
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f. caso se efetive a oferta do curso de seu interesse, o(a) docente(a) ficará submetido aos 
prazos e regras de seleção e matrícula estabelecidas pela Instituição de Ensino Superior 
ofertante; 
 

g. caso seja contemplado com vaga no curso de seu interesse, deverá preencher todos os 
requisitos do Parfor e entregar à IES os documentos comprobatórios antes de efetivar sua 
matrícula; 

 
h. é sua responsabilidade acompanhar o calendário de eventos da Plataforma Capes de 

Educação Básica e do Edital Capes nº 08/2022, bem como a situação da sua manifestação 
de interesse; 

 
2. Ao aceitar as condições presentes neste documento, o DOCENTE DECLARA FORMALMENTE: 

a. Conhecer as Condições Gerais que regem o presente Termo; 
 

b. Concordar integralmente com as condições apresentadas; 
 
c. Que buscará conhecer e cumprir as normas e regras estabelecidas pela IES e pela Capes, 

caso seja beneficiado; 
 
d. Que as informações apresentadas em seu currículo estão corretas e atualizadas; e 

 
e. Ao enviar à Capes, o DOCENTE declara que leu e aceitou integralmente os termos deste 

documento. 
 

 

 


