
  

 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

1. O QUE É O PARFOR? 

O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) é uma 

ação da CAPES que visa contribuir para a adequação da formação inicial dos professores 

em serviço na rede pública de educação básica por meio da oferta de cursos de licenciatura 

correspondentes à área em que atuam. 

2. A PUC GOIÁS OFERTARÁ SEUS CURSOS DE LICENCIATURAS 

GRATUITAMENTE? 

A PUC Goiás acaba de integrar o PARFOR 2022. O Projeto encaminhado à Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) obteve nota máxima na 

avaliação de sua proposta. Isso os credenciou na oferta de CURSOS DE 

LICENCIATURAS GRATUITOS para atender às demandas dos municípios que ainda 

encontram com professores em defasagem entre formação/atuação nas redes de ensino. 

3. QUAL O DIFERENCIAL DA PUC GOIÁS? 

A PUC Goiás tem mais de 70 anos com tradição na formação de professores e um Projeto 

Pedagógico reconhecido nacionalmente. Nele, algumas características expressam sua 

inovação pedagógica: a) flexibilidade na organização curricular (aulas nos polos, aulas 

EAD/Síncrono ao vivo e aulas na SEDE); b) sinergias e articulação entre os cursos, o que 

permite fazer dois cursos em até 5 anos e meio; c) articulação graduação e pós graduação 

Lato Sensu (os alunos poderão cursar uma disciplina de especialização gratuita de 390h 

em Educação, Cultura e Patrimônio); d) articulação com programas com bolsas de estudo 

desde o primeiro período: PIBID, Residência, Iniciação Científica e Monitoria;  e) 

articulação graduação e Pós Graduação Stricto Sensu (alunos poderão cursar disciplinas 

nos mestrados em Educação, Ciências da Religião, História e Letras e aproveitá-las na 

graduação e em um futuro acesso aos Mestrados; f) estágios realizados com suas próprias 

turmas a partir do ensino por evidências; dentre outras. 

 



  

 

 

4. COMO SERÃO OFERTADOS OS CURSOS? 

Foram organizados três polos de estudo: 

Polo Ceres - cursos Polo Luziânia - cursos Polo Porangatu - cursos 

Educação Física 

Letras 

Matemática 

Pedagogia 

 

 

 

Educação Física 

Geografia 

Pedagogia 

 

Biologia 

Educação Física 

Física 

História 

Letras 

Matemática 

Pedagogia 

Química 

 

 

 

Municípios que compõem o polo: Municípios que compõem o polo: Municípios que compõem o polo: 

Barro Alto 

Carmo do Rio Verde 

Ceres Goianésia 

Guaraíta 

Guarinos 

Hidrolândia 

Ipiranga de Goiás 

Itapaci 

Itapuranga 

Morro Agudo de Goiás 

Nova América 

Nova Glória 

Pilar de Goiás 

Rialma 

Rianápolis 

Rubiataba 

Santa Isabel 

Santa Rita do Novo Destino 

São Luíz do Norte 

São Patrício 

Abadiânia 

Água Fria de Goiás 

Alexânia Cabeceiras 

Cidade Ocidental 

Cocalzinho de Goiás 

Corumbá de Goiás 

Cristalina 

Formosa Luziânia 

Mimoso de Goiás 

Novo Gama 

Padre Bernardo 

Pirenópolis 

Planaltina 

Santo Antônio do Descoberto 

Valparaíso de Goiás 

Vila Boa Vila Propício 

 

Alto Horizonte 

Amaralina Bonópolis Campinaçu 

Campinorte 

Campos Verdes 

Estrela do Norte 

Formoso 

Mara Rosa 

Minaçu 

Montividiu do Norte 

Mutunópolis 

Niquelândia 

Nova Iguaçu de Goiás 

Porangatu 

Santa Tereza de Goiás Santa Terezinha 

de Goiás 

Trombas 

 

 

5. COMO SERÃO AS AULAS? 

Foi organizada uma estratégia de oferta concentrada dos cursos da seguinte forma: 

Aulas concentradas nas cidades polos Aula EAD/Síncrono Aulas concentrada na SEDE 

(Goiânia) 

 

Janeiro e julho nos primeiros 3 anos de 

curso. 

 

Aulas ao vivo, durante os 

semestres, com presença de 

professores e alunos em 

plataforma virtual de ensino. 

 

Janeiro e julho. 

Nos últimos três semestres dos cursos 

as aulas ocorrerão em laboratórios, 

complexo poliesportivo, brinquedotecas 

e outros espaços para realização de 

atividades práticas e vivências. 

Os estágios ocorrerão nas escolas em que os professores atuam, utilizando a metodologia de estudo por evidência. 

 



  

 

 

Os cursos terão o mesmo Projeto Pedagógico daqueles presenciais ofertados na SEDE em 

Goiânia e contarão com 100% de Mestres e Doutores efetivos da PUC Goiás. 

6. QUEM PODE CONCORRER A ESSAS VAGAS E COMO SERÁ A 

INSCRIÇÃO? 

Poderão concorrer às vagas dos cursos os professores da rede pública de educação básica 

(efetivos e contratos) atuando em 2022.  

Em relação à matrícula, os professores precisam entrar no sistema da CAPES e fazer sua 

pré-inscrição que, será posteriormente, será validada palas Secretarias de Educação. Só 

serão ofertados cursos com, no mínimo, 25 alunos. 

Para candidatar-se, é condição prévia que o professor da rede pública de educação básica 

cadastre ou atualize seu currículo na Plataforma Capes de Educação Básica, disponível 

em https://eb.capes.gov.br/, até 18h do dia 15/06/2022 (Horário Oficial de Brasília). 

 

7. MAIORES INFORMAÇÕES: 

E-mail: parforpucgoias@gmail.com  

 

mailto:parforpucgoias@gmail.com

