
PARFOR/UEL 
PROGRAMA EMERGENCIAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 

EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 
 

O PARFOR/UEL é um Programa Emergencial de Formação de Professores, 
proposto pelo MEC, em regime de colaboração com a Universidade Estadual de 
Londrina (www.uel.br/programas/parfor) que oferece cursos de 1ª Licenciatura, 2ª 
Licenciatura e Formação Pedagógica, destinados a professores da Educação Básica 
Pública. 
 
1ª Licenciatura (Pedagogia): Podem se pré-inscrever docentes ou Tradutores 
Interpretes de Libras em exercício na rede pública da educação básica que não 
tenham formação superior, ou que, mesmo tendo essa formação, se disponham a 
realizar o curso de licenciatura na área em que atua em sala de aula. 
 
2ª Licenciatura: podem se pré-inscrever docentes que já possuam formação em 
licenciatura, mas que atuem em área distinta dessa formação. Nesse caso os 
docentes deverão comprovar ter pelos menos três anos de exercício no magistério 
na educação básica e realizar sua pré-inscrição no curso correspondente à disciplina 
que ministra em sala de aula.  
 
No Programa de Formação Pedagógica podem se pré-inscrever docentes 
graduados não licenciados que se encontram no exercício da docência na rede 
pública da educação básica, em especial, nos cursos profissionalizantes. 
 
Para concorrer à vaga nos cursos ofertados, o docente deve: a) realizar seu 
cadastro e pré-inscrição na Plataforma Freire (http://freire.capes.gov.br); b) estar 
cadastrado no Educacenso na função docente da rede pública de educação básica; 
e ter sua pré-inscrição validada pela Secretaria de Educação ou órgão equivalente a 
que estiver vinculado. 
 
A pré-inscrição não garante a matrícula. A efetivação da matricula está condicionada 
à comprovação dos requisitos para a participação e às normas e procedimentos 
acadêmicas da Instituição de Educação Superior - IES ofertante do curso. 
 

Para o segundo semestre de 2015 serão ofertados os seguintes cursos: Pedagogia, 

Formação Pedagógica, 2ª Licenciatura em Artes Visuais, Ciências Biológicas, 

Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, 

Matemática, Música e Química. 

 

O período de Pré-inscrição na Plataforma Freire para o segundo semestre de 

2015 é de 20 de janeiro a 13 de março, somente via internet, pelo endereço: 

http://freire.capes.gov.br 

E-mail para contato: parfor@uel.br 

Fone: (43)33714642 

 

Obs.: As aulas são realizadas na UEL, aos sábados, em alguns feriados e em 

períodos concentrados nas férias escolares. 
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