FORMAÇÃO CONTINUADA – SINAFOR IES
– MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR –

De acordo com a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, a formação continuada é entendida como componente
essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e considerar os diferentes saberes e a experiência docente. Assim, a
formação continuada se constitui no conjunto das atividades de formação desenvolvidas após a formação inicial e que se realizam ao longo de toda a
carreira docente, buscando a melhoria da qualidade do ensino e o aperfeiçoamento docente.
As ações formadoras decorrem do reconhecimento de que as mudanças sociais, econômicas e culturais, colocam novas questões para a escola. Por meio da
formação continuada os profissionais da educação se atualizam, conhecem novas técnicas de ensino, troca informações com outros colegas, confrontam
conhecimentos, refletem sobre suas práticas, dividem problemas, encontram soluções.
O atendimento às necessidades de formação continuada de profissionais da educação dar-se-á pela oferta de cursos e atividades formativas por instituições
públicas de educação, cultura e pesquisa, em consonância com os projetos das unidades escolares e das redes e sistemas de ensino.
Nesse sentido, este manual tem como principal objetivo orientar as equipes das Instituições de Ensino Superior para oferta de cursos para o atendimento
aos anos de 2013 a 2016.

ESCLARECIMENTOS INICIAIS

Para oferecer os cursos do Sistema Nacional de Formação, o Brasil conta com a Rede Nacional de Formação. Constituída por instituições de ensino superior
(IES) e institutos federais (IF) que produzem materiais e a orientação dos cursos. O MEC entra com o financiamento e a coordenação do processo.
Para fazer parte da Rede, as instituições devem assinar eletronicamente um termo de adesão, após constituir um comitê institucional de formação inicial e
continuada.

Este manual aborda especificamente o papel das Instituições de Ensino Superior

1) Acessar o SIMEC - módulo SINAFOR
2) Realizar a oferta dos cursos
3) Encaminhar os cursos para organização do plano estratégico do Fórum

Passo 1: Solicitar cadastro no SIMEC – módulo SINAFOR

Utilizando o MOZZILA FIREFOX o Reitor deve solicitar seu acesso ao
sistema utilizando o link: http://simec.mec.gov.br/ no módulo SINAFOR.
O perfil desejado é DIRIGENTE. Após a solicitação favor enviar o CPF do
Reitor para o email de Rafael Mafra: rafael.mafra@mec.gov.br visando
agilizar a liberação da senha.
Passo 2: Acessar ao sistema
Após a liberação da senha, solicitamos o Reitor que acesse novamente o
sistema com o seu CPF e senha.

Passo 3: Proceder a Adesão:

A adesão a Rede Nacional de Formação se dará com a adesão ao Termo
de Compromisso.

Passo 4: Cadastrar o Coordenador Institucional:
Preencher todos os dados da Instituição e do Coordenador Institucional e
anexar o documento (ofício, portaria, ata, etc) que nomeou o
Coordenador Institucional. Cadastre também pelo menos mais dois
membros do Comitê. Todos os membros do Comitê podem ter senha,
basta solicitarem através do sistema, vide passo 1.

Passo 5: O Coordenador Institucional acessa o sistema

Após isto, o Coordenador Institucional deverá também acessar o
sistema, solicitando senha com o perfil de OFERTANTE, realizar a
indicação dos cursos, vagas e polos de atendimento dos cursos para o
ano que vem.

Com a sua própria senha o Coordenador Institucional deve acessar o
SIMEC e clicar em PRINCIPAL > DEMANDA POR CURSO

Passo 6: Oferta de cursos
Selecione a UF, o ano de 2012 e clique no botão BUSCAR

Passo 7: Municípios demandantes

Todos os cursos referentes ao seu Estado serão apresentados nesta tela
detalhados por município.

Passo 8: Indicação do curso
Ao clicar escolher um curso a Instituição deverá preencher os dados
solicitados do projeto pedagógico.

Passo 9: Cursos em outros estados
A Instituição também pode verificar a demanda para o mesmo curso em
outros estados. Caso a Instituição resolva atender em outro estado, ela
deve informar em qual polo serão realizados os encontros presenciais.

Passo 10: Local de atendimento
A Instituição também deve preencher o local da oferta, se utilizará seu
campi, os polos UAB ou outro polo, como um município que tenha
infraestrutura para o atendimento ao curso. Os cursos devem ser
propostos para os anos de atendimento de 2013 a 2016.

Para cadastrar cursos em outros estados, a Instituição deve selecionar a
opção POLO e cadastrar um novo polo.

