MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CADASTRO DE NOVOS CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO DO PROGRAMA UAB PARA SUBMISSÃO
NA 2ª FASE DO EDITAL N° 05/2018

Chamada Pública à Comunidade Acadêmica da Unifesp
O Núcleo da Universidade Aberta do Brasil da Unifesp - UAB Unifesp -, torna pública a
chamada à manifestação de interesse para cadastro de novos cursos de especialização na
2ª fase do edital Nº 05/2018.(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-5-2018UAB-2.pdf) em resposta ao Ofício Circular n° 10/2018-CAAC/CGPC/DED/CAPES de 27 de
abril de 2018.
Considera-se “novos cursos” àqueles cujas as Instituições Públicas de Ensino Superior
(IPES) não possuem registros.
Os cursos passíveis de proposição deverão pertencer a área e tipo indicados no quadro
abaixo:
ÁREA
Formação de Professores
Formação dos profissionais
do magistério (como, por exemplo,

TIPO
Especializações diversas da área da Educação Básica.
Especializações nas áreas de conhecimento/componentes
curriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Especializações para os profissionais do magistério.

profissionais que oferecem suporte
pedagógico direto ao exercício da
docência, tais como direção ou
administração escolar, planejamento,
inspeção,
supervisão,
orientação
educacional
e
coordenação
pedagógica)

Outras áreas de conhecimento

Especializações

A participação dos docentes interessados no envio de propostas de cursos vinculados à
UAB Unifesp segue a estrutura:
FASE 1: Manifestação de interesse de oferta do curso
1.1 Preenchimento do Formulário para Manifestação de Interesse de Proposta de
Credenciamento de Curso de Especialização – UAB (Anexo 1) pelo coordenador de curso
responsável pela proposta, considerando o início da oferta do mesmo em abril de 2019.
1.2 Aprovação da proposta de curso de especialização na Câmara de Extensão e Cultura CAEC do Campus ou Unidade Acadêmica. No caso de proposta multicampi, a aprovação
será realizada pelo Conselho de Extensão e Cultura – COEC - da PROEC.
1.3 Envio da proposta impressa e protocolada na secretaria da UAB Unifesp contendo 01
(uma) Cópia em pendrive e da ata de aprovação do colegiado da unidade acadêmica do
curso.
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A data limite para o envio da manifestação de interesse à UAB Unifesp é 29/05/2018.

FASE 2: Chamada Pública para novos cursos
2.1 Não há qualquer relação entre a aprovação do cadastro dos novos cursos e o
deferimento de ofertas dos mesmos no edital de articulação Capes 5/2018, tendo em vista
serem processos distintos. O cadastro dos novos cursos se dá apenas devido a questões
operacionais da Capes, a fim de que tais cursos possam ser visualizados na plataforma
Sicapes - sistema Integrado da Capes utilizado para a submissão de propostas.
2.2 As propostas enviadas na fase 1 passarão pela fase 2 que será publicada
posteriormente. A segunda fase relativa à aprovação final das propostas obedecerá ao fluxo
institucional, bem como, serão analisadas e aprovadas, como instância final, pela Comissão
de Avaliação do Núcleo UAB Unifesp. Tal Comissão será composta também por membros
da Secretaria de Educação a Distância (SEAD) da Unifesp e do Comitê Gestor Institucional
de Formação Inicial e Continuada de Profissionais de Educação Básica (COMFOR), este
último quando se referir a cursos de formação de professores.
Das disposições finais
A realização da manifestação de interesse para cadastro de novos cursos de especialização
implica em irrestrita submissão do coordenador candidato proponente ao presente
documento.
A aprovação da proposta na CAEC ou no COEC refere-se exclusivamente à manifestação
de interesse, item obrigatório para atender ao Edital Nº 05/2018.
Os casos omissos nessa manifestação de interesse serão resolvidos pela Coordenação da
UAB Unifesp e, quando necessário, homologados pelo COEC.
Informações adicionais poderão
secretaria.uab@unifesp.br

ser

obtidas

por

meio

do

correio

eletrônico

A UAB Unifesp reserva-se o direito de não prestar informações já contempladas por essa
chamada.

Izabel P. Meister
Coordenadora UAB/UNIFESP
21/05/2018
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