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Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica

 O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica é resulta-
do da ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), de Instituições Públicas de Educação 
Superior (IPES) e das Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do PDE - 
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – que estabeleceu no país um novo regime 
de colaboração da União com os estados e municípios, respeitando a de autonomia dos entes 
federados. 

 A partir de 2007, com a adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação, os estados e municípios elaboraram seus respectivos Planos de Ações Articuladas, 
onde puderam refletir suas necessidades e aspirações, em termos de ações, demandas, 
prioridades e metodologias, visando assegurar a formação exigida na LDB para todos os pro-
fessores que atuam na educação básica. 

 Os Planejamentos Estratégicos foram aprimorados com o Decreto 6.755, de 
janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério 
da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração da União com 
os estados, Distrito Federal e municípios, a formação inicial e continuada desses profissio-
nais. 

 O Plano Nacional de Formação é destinado aos professores em exercício das 
escolas públicas estaduais e municipais sem formação adequada à LDB, oferecendo cursos 
superiores públicos, gratuitos e de qualidade, com a oferta cobrindo os municípios de 21 
estados da Federação, por meio de 76 Instituições Públicas de Educação Superior, das quais 
48 Federais e 28 Estaduais, com a colaboração de 14 universidades comunitárias. 

 Por meio deste Plano, o docente sem formação adequada poderá se graduar 
nos cursos de 1ª Licenciatura, com carga horária de 2.800 horas mais 400 horas de estágio 
para professores sem graduação, de 2ª Licenciatura, com carga horária de 800 a 1.200 ho-
ras para professores que atuam fora da área de formação, e de Formação Pedagógica, para 
bacharéis sem licenciatura. Todas as licenciaturas das áreas de conhecimento da educação 
básica serão ministradas no Plano, com cursos gratuitos para professores em exercício das 
escolas públicas, nas modalidades presencial e a distância. 

 O professor fará sua inscrição nos cursos por meio de um sistema desenvolvi-
do pelo MEC denominado Plataforma Paulo Freire, onde também terá seu currículo cadas-
trado e atualizado. A partir da pré-inscrição dos professores e da oferta de formação pelas 
IES públicas, as secretarias estaduais e municipais de educação terão na Plataforma Freire 
um instrumento de planejamento estratégico capaz de adequar a oferta das IES públicas à 
demanda dos professores e às necessidades reais das escolas de suas redes. A partir desse 
planejamento estratégico, as pré-inscrições são submetidas pelas secretarias estaduais e 
municipais às IES públicas, que procederão à inscrição dos professores nos cursos ofereci-
dos. 
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 O perfil Professor da Plataforma Freire é a ferramenta utilizada para o ca-

dastramento do currículo e solicitações de cursos ofertados. Para acessar o perfil Profes-

sor é necessário se logar no sistema. Acesse: http://freire.mec.gov.br  e clique no 

Link “Clique aqui para acessar”. Lembre-se que para aderir ao sistema, é necessário 

estar devidamente cadastrado no SSD( Sistema de Segurança Digital do Ministério da Educa-

ção). Caso tenha dúvidas de como proceder o cadastramento, acesse o Roteiro 01 – Inscrição 

na Plataforma Freire.

 O Perfil Professor
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 Feito o cadastro no SSD basta clicar no link: “ Clique aqui para acessar 

 O link irá direcioná-lo para a página de autenticação do SSD. Preencha o campo 

“CPF/CNPJ”  com o número correspondente ao CPF do responsável. Digite a ”Senha”e clique 

no botão “Autenticar” . Após autenticar, o SSD reportara automaticamente para a “Platafor-

ma Freire”.

 Na próxima tela, você deve selecionar o perfil Professor e aguardar o car-

regamento.



Perfil PROFESSOR Plataforma Freire5

 Preenchendo o Currículo

 Para iniciar o preenchimento do currículo, clique o ícone correspondente ao 

“currículo do professor”.

 Na primeira página do “currículo do professor” você encontrará algu-

mas das informações pessoais já cadastradas, como o nome do usuário, a data de seu nas-

cimento, o dia e a hora do último acesso. O menu de navegação do currículo está separado 

por seções, como por exemplo “Meus dados” . Uma dica: na parte superior do conteúdo 

da página (logo acima do título), você poderá observar sua localização no sistema.
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esta é a sua localização no sistema.

você pode optar pela 

divulgação do seu 

currículo.

permite que você imprima o currículo, com 

todos os dados cadastrados.

Aqui você pode incluir informações pessoais, um parágrafo introdutório de 

apresentação.

 Para iniciar o preenchimento do currículo, clique no menu a esquerda o link  

“Formação”(logo abaixo do link “Meus Dados”). Um submenu, aparecerá imediatamente 

abaixo. Clique em “Formação Acadêmica”.

 Note que abaixo do título “Formação Acadêmica” consta a frase “Ne-

nhum registro cadastrado”, clique no botão “Incluir”.

Clique no botão “Incluir” para adicionar um 

novo registro. 

 A próxima tela mostra o diálogo para a criação do seu histórico escolar. Você 

pode descrever a sua trajetória estudantil desde o ensino fundamental até o grau de douto-

rado. Como exemplo, criaremos um registro de “Graduação” e o incluiremos no currícu-

lo.



Perfil PROFESSOR Plataforma Freire7

Selecione o nível de 

ensino desejado

Clique em “Procurar” 

para encontrar a insti-

tuição desejada

Clique aqui para selecio-

nar a área de conheci-

mento.

O ícone “calendário” au-

xilia na escolha da data de 

ínicio e fim do curso.

No campo “Observações” é 

possível incluir um texto de 

até 2000 caracteres. 

Todos os Campos marcados 

como “Opcional”

podem ficar em branco. Ao término do preenchimento 

dos dados, clique no botão “Sal-

var”.

 Agora temos o primeiro registro salvo na Plataforma Freire. A próxima 

imagem mostra a tela seguinte a inclusão do registro.

 Você pode incluir quantos registros quiser na seção “Formação 

Acadêmica”(um para cada nível de ensino). Eles serão mostrados em ordem de inclusão, 

ou seja o último registro incluído será o primeiro da lista.

Para excluir um Registro, basta selecionar o(s) 

box(es) correspondente(s) e clicar o botão “Excluir 

selecionados”.

Para visualizar ou editar 

o registro, clique no ícone 

indicado.

Aqui você pode escolher a 

quantidade de registros que 

quer visualizar por página.
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 A seção “Atuação Profissional” é de fundamental importância, pois trata-se 

da descrição do histórico profissional. A exemplo da seção “Meus Dados”, você vai incluir o 

primeiro registro clicando no botão “Incluir”.

 Agora podemos fazer a inclusão do primeiro registro na seção. Preencha os 

campos corretamente, ao final do formulário clique no botão “Salvar”.

 As demais sessões (localizados no menu à esquerda) poderão ser preenchidas ou editadas de forma similar 

ao exemplo acima citado. Procure responder o seu currículo de forma mais clara e objetiva possível. Utilize sempre 

os recursos de consulta de Instituições e Cursos. Mantenha seus dados sempre atualizados. Você poderá incluir ou 

modificar registros a qualquer momento.

Selecione o o tipo de  

instituição.

Clique em “Procurar” 

para encontrar a insti-

tuição desejada.

o ícone “calendário” auxilia 

na escolha da data de início 

e fim do período de traba-

lho na instituição.

No campo “Observações” é 

possível incluir um texto de 

até 500 caracteres. 
Ao términio do preenchimento 

dos dados, clique no botão “Sal-

var”.

 Você pode incluir quantos registros forem necessários. Para excluir um regis-

tro, basta selecionar o(s) box(es) correspondente(s)(à esquerda do ícone Editar registro) e 

clicar o botão “Excluir selecionados”.
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Para adicionar um novo registro, basta clicar o 

botão “Incluir”.

Para visualizar ou editar 

o registro, clique no ícone 

“Editar registro”.

 Consultando Cursos e realizando uma pré-inscrição.

 Concluído o Preenchimento do currículo, iremos à busca dos cursos disponí-

veis. Estando devidamente logado, acesse o menu principal superior. Clique no ícone corres-

pondente ao “cursos disponíveis e pré-inscrição”.

 O sistema irá reportar para a tela designada como “Catálogo de Cur-
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Primeiro, escolha uma das áreas de 

formação.

Selecione a UF

em que deseja fazer 

a busca

Clique no link “Procurar” para acessar a 

Área de Conhecimento.
Clique em Buscar

 Caso tenha esquecido de preencher algum ítem obrigatório do currículo, não 

será possível a consulta no catálogo de cursos. Clique no ítem marcado com o ícone verme-

lho, e complete o preenchimento das informações.

 Agora que os dados obrigatórios do currículo foram devidamente preenchidos, 

você pode realizar sua consulta.
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 O Sistema retornará uma listagem dos municípios onde existem os cursos, 

o nome do curso, a área de atuação, o tipo de modalidade do curso(se a distância ou pre-

sencial) o nome da instituição onde (ou por qual) é ministrada . Agora clique no link “Pré-

inscrever” correspondente ao curso pretendido.

A coluna “Modalidade” infor-

ma se o curso é presencial 

ou a distância.

Clicando aqui, é possível refazer a busca, 

selecionado outros parâmetros.

Clique aqui para solicitar a 

pré-inscrição.

 Depois de ler com a atenção as considerações, clique no botão “Solicitar”, 

para solicitar a pré-inscrição.
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 O sistema carregará uma nova janela onde você deve confirmar com um cli-

que no botão “Sim” se deseja  realizar a pré-inscrição nesta turma.

 Para saber se sua pré-inscrição foi bem sucedida, clique no menu superior o 

ícone que corresponde ao “acompanhe sua inscrição”

 Você visualizará 3 campos. O primeiro “Curso matriculado na Universidade”, 

estará com uma mensagem de pendência (Você não está matriculado em um curso). O se-

gundo campo é “Cursos aprovados pela sua secretaria”, este campo também mostrará uma 

mensagem de pendência (Nenhum curso aprovado).  O terceiro “Cursos solicitados – aguar-

dando aprovação” é o campo onde estarão registradas as suas pretensões de curso.

 Você pode se inscrever em até 3 (três) cursos. A ordem de preferência vai de 

1ª opção (para a instituição/curso de maior preferência) até a 2ª e 3ª opção (que seriam 

alternativas viáveis caso a primeira opção não fosse possível).
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Clique aqui para editar a ordem de 

preferência dos cursos solicitados.

Clique aqui para excluir esta pré 

matrícula.

 Lembre-se que primeiramente você deve entrar em contato com a Secretaria 

de  Educação do seu município para obter a aprovação da sua escolha. Aguarde a aprovação 

e matrícula na universidade.

 Mantenha sua documentação em ordem e o currículo atualizado. 

 Previsão de Ofertas

 É Possível consultar a disponibilidade de ofertas para os próximos períodos 

clicando no ícone “previsão de oferta”.
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 Selecione o tipo de formação desejada clicando nos ícones correspondentes. 

no exemplo abaixo clicaremos no ícone Formação Inicial.

 Para localizar ofertas que estarão disponíveis em determinado semestre você 

deve obrigatoriamente escolher uma UF. Clique no botão “Buscar”.

Clicando no botão outros 

filtros, você visualiza ou-

tros semestres.

clique no(s) semestre(s)

que deseja pesquisar.

Selecione a UF e se desejar, o 

município .

 O sistema retornará uma listagem correspondente à previsão de ofertas para 

o(s) semestre(s) selecionado(s). Você também poderá obter a lista em formato .pdf ou em 

formato de planilha, salvando como um arquivo .xls.
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Clique nos icones para obter a pesquisa em formato 

pdf ou xls.

Clique no link “Pré-inscrever” você visualiza a tela 

de pré-inscrição do curso correspondente




