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Ofício Circular nº  126/2022–GESTOREMREDE/SEDUC                Recife, 07 de 29 de  julho de 2022.  
  
 
Prezados Gestores, Vice-Gestores, Cooredenadores Pedagógicos e professores da Rede 
Municipal do Recife. 
  
 
Assunto: PARFOR – Programa para Formação de Professores da CAPES  
 
 
A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) foi aprovada no Programa Nacional de Formação 
de Professores da Educação Básica (Parfor 2022/2023) e irá ofertar junto à CAPES 640 (seiscentos 
e quarenta) vagas gratuitas para segunda formação em licenciatura aos professores das Redes 
Municipais e Estadual de Ensino da Região Metropolitana de Recife no segundo semester de 2022 
e mais 640 (seiscentos e quarenta) no primeiro semester de 2023. 
 
De acordo com o cronograma do Edital Parfor/Capes 08/2022, os professores da educação básica 
realizam cadastro/atualização do currículo na Plataforma Capes de Educação Básica e pré-
inscrição em “interesse em formação” nos cursos do Parfor/Unicap.  
 
Ainda de acordo com o cronograma, a Secretaria de Educação ficará responsável pela validação 
dessas pré-inscrições. 
 
A Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP PE, foi contemplada como polo do PARFOR e 
ofertará as seguintes licenciaturas em: Ciências Biológicas, Filosofia, Física, História, Letras 
Português e Inglês, Matemática, Química e Pedagogia. 
 
O professor interessado em cursar a 2ª licenciatura, deverá:  

● Se cadastrar na Plataforma Freire (http://freire.capes.gov.br). Nela estão disponíveis os 
cursos ofertados, bem como os locais de sua realização, e demais informações. 

● Em seguida, se pré-inscrever no curso correspondente à disciplina que ministra na rede 
pública, no município desejado. 

● Aguardar a validação da Secretaria de Municipal de Educação, confirmando que o 
professor necessita daquela formação. 

● A UNICAP, de posse do relatório de validações, procederá ao processo seletivo e de 
matrículas a seu critério, para formar as turmas do PARFOR. É de responsabilidade das 
instituições comunicarem aos professores selecionados sobre o procedimento de 
matrícula. 

 

 

 

http://freire.capes.gov.br/
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Segue abaixo calendário detalhado para o cumprimento das etapas acima: 

 

 
Para mais informações/orientações sobre o cadastro e/ou atualização do currículo na Plataforma 
Capes de Educação Básica, seguem links disponibilizados pela Capes: 
 
• Perguntas frequentes sobre a Plataforma Capes de Educação Básica: 
https://eb.capes.gov.br/portal/perguntas-frequentes.html 
 
 
• Manuais para preenchimento do currículo e manifestação de interesse em formação: 
https://eb.capes.gov.br/portal/manuais.html 
 
 
• Vídeos tutoriais sobre o preenchimento do currículo: 
https://eb.capes.gov.br/portal/videos-tutoriais.html 
 
 
• Fale conosco: 
 https://eb.capes.gov.br/portal/fale-conosco.html 
 
Desejamos sucesso a todos os interessados! 
 
 

Atenciosamente, 
 
JULIANA GUEDES 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 
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