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Nova Plataforma
Freire - Inscrições prorrogadas
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior &ndash; Capes, comunica que foram prorrogadas até o dia 12/01/2018 as inscrições
na Plataforma Freire para cadastro de currículo e solicitação de vaga, para atender à Política
Nacional de Formação dos Profissionais da Educação e &ldquo;assegurar que professores e
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam&rdquo;, conforme a meta 15.4 do Plano
Nacional de Educação.
Atividade

Prazo

Cadastro do currículo e solicitação de vaga pelos professores da educação
16/10/2017 a 12/01/2018

básica

Análise, pelas secretarias de educação, das vagas solicitadas
02/01/2018 a 02/02/2018
A plataforma pode ser
acessada pelo link: https://freire2.capes.gov.br
O período de
cadastro do currículo e solicitação de vaga vai de 16/10/2017 a 12/01/2018.
Professoras e professores interessados não estão obrigados a preencherem todos os
campos do currículo para solicitar uma vaga. Apenas os dados pessoais, formação acadêmica
(ensino médio e graduação, se for o caso) e o local onde atua são obrigatórios para que seja
possível definir o curso que precisa cursar.
As secretarias de educação realizarão a
análise das inscrições de 02/01/2018 a 02/02/2018 e, após o término do período de análise das
vagas solicitadas, será extraído do sistema o levantamento dos cursos e das vagas solicitados que
constarão no Edital do Profic - Programa de Formação Inicial e Continuada para Professores da
Educação Básica?, programa este que substituirá o atual Parfor - Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica.
Os canais para esclarecimento junto à Capes são: freire@capes.gov.br e 0800-616161
(opção 7) - com pessoal disponível para auxiliar as professoras e os professores caso tenham
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problemas com acesso ou dúvidas

Caso queira receber o informativo no seu e-mail, inscreva-se.
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