
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

PERÍODO LETIVO 2016.2 

Somos interdisciplinares para ensinar? Quanto contribuímos para a 
permeabilidade/porosidade do (nosso) conhecimento? Qual o grau 
de disposição e de interesse para a interação? Como sair da zona de 
conforto e romper com as inércias enraizadas? 

(BONACELLI, 2014) 
 



APRESENTAÇÃO 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(PARFOR) foi lançado em maio de 2009 com o objetivo de induzir e 
fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, 
para professores em exercício na rede pública de educação básica, 
para que estes profissionais possam obter a formação exigida pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e contribuam 
para a melhoria da qualidade da educação básica no País. 
O PARFOR é resultante da ação conjunta do Ministério da Educação 
(MEC), através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), em colaboração com as secretarias de 
educação dos estados e municípios e as instituições públicas de 
educação superior, inserindo-se no compromisso da Capes com a 
redução de assimetrias regionais. 
Na Universidade Federal do Piauí (UFPI) o Plano vem sendo 
desenvolvido desde 2010, e já foram efetuadas 3.446 matrículas e 
implantados 106 turmas e 15 cursos (Artes Visuais, Ciências 
Biológicas, Ciências da Natureza, Ciências Sociais, Educação Física, 
Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Inglês, Letras Libras, 
Letras Português, Matemática, Música e Pedagogia), distribuídos 
em 7 municípios (Batalha, Bom Jesus, Esperantina, Floriano, 
Parnaíba, Picos e Teresina). Transcorridos seis anos da implantação 
do PARFOR na UFPI contabilizamos 73 turmas concluídas e 1.454 
alunos/professores formados através do Programa. 
A Reunião Geral com professores formadores do PARFOR/UFPI tem 
a finalidade de fomentar a socialização de experiências e reflexões 
sobre a formação inicial de professores e identificar proposições 
que possam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão e 
execução do Plano.  
 
 

OBJETIVOS 

 Apresentar a sistemática de funcionamento do PARFOR PRESENCIAL 
no âmbito da UFPI; 

 Fornecer as orientações necessárias para o planejamento de 
atividades do semestre letivo; 

 Apresentar a proposta de implementação de Projeto Formativo 
Interdisciplinar do PARFOR/UFPI; 

 Discutir a operacionalização do Seminário Interdisciplinar do 
PARFOR/UFPI. 
 

PROGRAMAÇÃO 
7h30 – 8h  

Credenciamento 

8h  

Acolhida 

8h30 

Experiências Positivas: Relato de professores vinculados ao PARFOR/UFPI 

8h45 – 10h30 

Informes Gerais sobre o PARFOR 

Orientações Específicas sobre o PARFOR/UFPI  

 Projeto Formativo Interdisciplinar  
 Caracterização  
 Planejamento 
 Operacionalização 
 Produto Final 

Seminário Interdisciplinar do PARFOR/UFPI (SIMPARFOR) 

Informes e comunicações 

10h30 – 12h 

Planejamento de atividades do semestre letivo. 


