
19/08/2020 SEI/UFPR - 2882882 - Memorando-Circular

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3112305&infra_siste… 1/2

Anexos: I - Manual do Usuário Plataforma Educação Básica (SEI nº 2866239).
II - O�cio CIrcular 28/2020-CPCF/CGPC/DED/CAPES, 10/08/2020 (SEI nº 2866232).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 3/2020/UFPR/R/CH/PPGFMP

Ao(À) Sr(a).:
Coordenadores dos Núcleos PROF-FILO
Mestrandos(as) PROF-FILO
  
Assunto:  Apresentação da Plataforma CAPES de Educação Básica
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23075.042249/2020-76.

  

Es�mados(as) docentes e es�mados(as) mestrandos(as),

 

A CAPES acaba de lançar a nova plataforma de Educação Básica, com vistas a aprimorar a
gestão dos Mestrados Profissionais em Rede, bem como proporcionar um panorama mais amplo das
polí�cas de formação con�nuada para Professores da Educação Básica, em nível strictu sensu.

Para que possamos obter dados atualizados do PROF-FILO, que poderão também ser
consultados pela comunidade interna e externa ao Programa, é impera�vo que todos os mestrandos
acessem a Plataforma CAPES de Educação Básica e preencham seus currículos. Esse preenchimento deve
acontecer a par�r de 19/08 até, no máximo, 15/09/20.

Conforme O�cio Circular nº 28/2020-CPCF/CGPC/DED/CAPES, 10/08/2020:
O acesso à Plataforma Capes de Educação Básica, deverá ser realizado pelo link:
h�p://eb.capes.gov.br; para facilitar o entendimento do preenchimento dos formulários, está
anexado a este documento o Manual do Usuário Plataforma CAPES de Educação Básica, e exis�ndo
maiores dúvidas a serem sanadas, essas poderão ser apresentadas aos canais de email
plataforma.currriculo@capes.gov.br, ou pelo Fale Conosco 0800616161, opção 7.

Por fim, informamos que o cadastro será obrigatório para todos discentes matriculados nos
mestrados profissionais e que os dados apresentados e homologados pelas coordenações estarão
sujeitos a auditorias por parte dos órgãos de controle federais, tanto relacionados à educação
quanto a controle de finanças e orçamento.

As Coordenações locais ficarão responsáveis por acompanhar o andamento dos cadastros
de seus respec�vos núcleos e, posteriormente, a Coordenação Nacional fará a homologação dos
cadastros.

Como anexos, seguem o Manual do usuário da Plataforma CAPES de Educação Básica e o
O�cio Circular da Diretoria de Educação a Distância, no qual se baseia este memorando circular.

 

  

  

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LUANA OLIVEIRA MEDEIROS, TECNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 19/08/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

http://eb.capes.gov.br/
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2882882 e o
código CRC EC56944F.

Referência: Processo nº 23075.042249/2020-76 SEI nº 2882882
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