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EDITALn' 005 DE 2019 PROGRAD/UFSC
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESDE CAPACITAÇÃO DOCENTE

A Pró-Reitoriade Graduação(PROGRAD),
em conformidade com a ResoluçãoNormativa n'
51/CUn/2015, torna público o Edital de Levantamento das necessidades de capacítação dos
docentes da Universidade Federal de Santa Catarina.
1. DOSOBJETIVOS

O levantamento das necessidades de capacítação do pessoal docente tem por objetivo
identificar as necessidadesde FormaçãoContinuadados professoresda UFSC,visando à melhoria
na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como a integração do docente à
instituição.

2. DA METODOLOGIA

O levantamento das necessidadesde capacitaçãodo corpo docente será realizado pelas
ComissõesPedagógicasde cada Unidade, quando houver, ou por equipe de trabalho a ser definida
pela Direção do Centro.
A dinâmica para a realizaçãodo Levantamento das Necessidadesde Capacitaçãodeverá ser
definida pela Direção do Centro de Ensino e deverá considerar as demandas de formação
continuada dos docentes, as necessidades da instituição e os objetivos do PROFOR,conforme
estabelecidos pela ResoluçãoNormativa n' 51/CUn/2015.
A partir do conhecimento das demandas de Capacitação dos Docentes, os Centros de Ensino

deverão encaminhar, nos prazos estipulados por este edital, as Propostas de Capacitação para a
Coordenadoría de Avaliação e Apoio Pedagógico - CAAP, usando o formulário anexo.
Os Centros poderão sugerir os ministrantes que trabalharão os temas de suas Propostas de
Capacítação.Ficaa cargo da CAAP,no entanto, optar pelo ministrante sugerido ou por outro que
possarepresentar ser mais adequado ao perfil do curso, em função da data, da forma de
pagamento, da experiência ou do grau de envolvimento do ministrante com o tema a ser abordado.

A CAAPpoderá ainda abrir consulta pública para a escolhados mínístrantesde qualquer
atividade

de aperfeiçoamento

ofertada

pelo PROFOR.
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3. DOS PRAZOSPARA O LEVANTAMENTO

O período para a realização do levantamento das necessidadesde capacitação terá início
em 12 de março de 2019. As Propostas de Capacitação levantadas pelos Centros serão recebidas
pela CAAPaté 13 de maio de 2019.

4. DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
A partir do Levantamento das Necessidades de Capacítação, a CAAP, respeitando a
disponibilidade financeira e dos ministrantes e dos demais servidores envolvidos, definirá e
divulgará um Cronograma Anual de Atividades de Aperfeiçoamento a serem ofertadas por meio do
PROFOR
aos docentes da instituição.
Os casos omissos serão avaliados pela CAAP/PROGRAD

Florianópolis, 12 de março de 2019

andre Marino Costa
}ó-Reitor de Graduação
Prof, Alexandre Marino Costa
Pró-Reitor de Graduação
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Anexo
Proposta de Capacitação para os semestres 2019/2 e 2020/1

Tema do curso: (preencher este campo informando um tema de interesse dos
professores que servirá como base para a elaboração de um curso).
Períodos de realização; (preencher este campo informando os dias da
semana, do mês e/ou do ano em que os professores interessados no tema
acima têm maior possibilidade de participação do curso).
Horários: (preencher este campo informando os horários em que os
professores interessados no tema acima têm maior possibilidade de
participação do curso)

Público - Alvo (preencher este campo infomlando o público-alvo interessado
pelo tema acima).

Número de professores que realizarão o curso: (preenchereste campo
informando o número de professores interessados pelo tema acima).

tóêãíT(preencíiêiêste
cam
para a realização de cursos do PROFOR).

Objetivos (preencher este
solicitado) .

iüel no seu centro

do curso

iidiêando, preferencialmente, mais de
uma modalidade em que o curso possa ser realizado, levando em
consideração o tema acima assim como a possibilidade de participação dos
professores interessados no tema).

( ) Presencial

( ) Semipresencial

( ) A distância

idade tenha
recursos financeiros para custear a realização do curso - pagamento de
ministrantes, pagamento de diárias, entre outros).

Preencher abaixo o nome, cargo e contadodo responsávelna unidade de ensino
pela elaboração do curso a ser organizado conjuntamente com a Coordenadoria de
Avaliação e Apoio Pedagógico (CAAP):
Nome (s)

Cargo/função
Contato (telefone e e-mail)

e Em casode dúvidas entrar em contato com Bárbara Wollinger Niehuesou
Fernanda Delatorre por meio do telefone (48) 37218307ou e-mail
profor(õcontato.ufsc.br

