MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

[NOME DA INSTITUIÇÃO - SIGLA]

FORMULÁRIO DE PROPOSIÇÃO DE
CURSO NOVO
[MODALIDADE] EM [NOME DA ÁREA]

[CIDADE]-[UF], [MÊS]/[ANO]

CONSIDERANDO:
1. O pleno conhecimento e a irrestrita concordância com os termos e condições da Chamada
UAB nº 01/2013, de 14 de fevereiro de 2013;
2. O compromisso de que as informações prestadas neste Formulário de Proposição de Curso
Novo são verdadeiras e, no que cabe, correspondentes ao conteúdo dos respectivos projetos
pedagógicos dos cursos propostos;
3. A ciência de que a submissão de proposta nos termos da Chamada UAB nº 01/2013, de 14
de fevereiro de 2013 não implica obrigatoriamente em sua aprovação; e
4. A ciência de que a aprovação de curso nos termos da Chamada UAB nº 01/2013, de 14 de
fevereiro de 2013 não implica em aprovação de oferta para fomento;
Vimos apresentar à CAPES a proposta desta instituição à Chamada UAB nº 01/2013, de 14 de
fevereiro de 2013, nos termos a seguir:

[NOME DA IES] ([SIGLA])
Proposta do curso de [Inserir o nome da modalidade] em [Inserir o
nome da área]
1. DADOS GERAIS
NOME DA IES (Por extenso)

[SIGLA]

PORTARIA DE RECREDENCIAMENTO PARA OFERTA DE CURSO EM EAD (exclusivamente para os casos contemplados no item
4.1.1.1.)

Portaria nº

de [dia] de [mês] de [ano] - DOU Seção

, página

, de [dia] de [mês] de [ano].

NOME DO CURSO
MODALIDADE DO CURSO

CURSO EM ÁREA PREVISTA?

(item 4.1.2, I, II e III)

(item 4.1.3, I e II)

SIM

NÃO

ÁREA DO CURSO (preencher apenas uma das colunas de acordo com a categoria indicada)
EXCLUSIVO PARA LICENCIATURA

EXCLUSIVO PARA ESPECIALIZAÇÃO

EM CASO DE CURSO EM ÁREA NÃO PREVISTA, INFORMAR: (exclusivamente para os casos contemplados no item 4.2)
NOME DA ÁREA

(para os
casos contemplados nos itens 4.2.1
e 4.2.2)

DISCIPLINA(S) QUE O CURSO HABILITA A MINISTRAR E LEGISLAÇÃO CORRELATA

(exclusivamente para licenciaturas

contempladas no item 4.2.1. Informar até três disciplinas).

DISCIPLINA

LEGISLAÇÃO CORRELATA

CURSO DESTINA-SE À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA? (exclusivamente para especializações contempladas no item 4.2.2.)
PÚBLICO-ALVO

PROFESSORES

FORMAS DE
INGRESSO

VESTIBULAR / ENEM

TIPO DE CURSO

MODULAR

NÃO

DEMANDA SOCIAL
ANÁLISE CURRICULAR

SEMESTRAL

CARGA–
HORÁRIA

SIM

NÚMERO DE
PERÍODOS

OUTROS

DURAÇÃO DO CURSO

Selecionar / Selecionar

DURAÇÃO DO
PERÍODO (meses)

Selecionar

2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
NOME
FUNÇÃO
TELEFONE
COMERCIAL

(

)

-

/(

)

TELEFONE
CELULAR

-

E-MAIL

(

)

-

/(

)

-

E-MAIL

3. COORDENADOR DO CURSO
NOME
ÁREA DE
FORMAÇÃO

FORMAÇÃO
(MÁXIMA)

LATTES
(ENDEREÇO)
TELEFONE
COMERCIAL

(

)

-

/(

E-MAIL

)

-

TELEFONE
CELULAR

(

)

-

/(

)

-

E-MAIL

4. INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO
HISTÓRICO DA IES

Indicar o histórico resumido da IES referente ao conjunto de cursos afetados, nas modalidades
presencial e a distância, apontando a conexão da proposta com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), bem como as diretrizes pedagógicas da IES.

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO
CURSO PROPOSTO

Indicar as unidades da federação, as respectivas mesorregiões e os municípios em que se
pretende ofertar o curso.

5. JUSTIFICATIVA
Apresentar a relevância social e acadêmica da oferta do curso proposto na área de abrangência informada. Nesta justificativa deverão
figurar, por exemplo, dados comprobatórios provenientes de censos e levantamentos realizados pelos próprios municípios que
demonstrem a efetiva necessidade da oferta.

6. OBJETIVOS
Apresentar objetivos gerais e específicos a serem atingidos com a implementação do curso proposto.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Descrever as principais competências que a formação do curso oferece e as habilidades gerais e
específicas que se objetiva desenvolver e aprimorar no aluno.

PERFIL DO EGRESSO

Incluir o perfil do egresso do curso proposto associado às áreas de atuação que possa assumir.

7. CONCEPÇÕES DO CURSO
Estruturação acadêmica do curso: sucinta descrição das linhas teóricas e metodológicas centrais do curso e sua aplicação na modalidade
de Educação a Distância (EaD).

8.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO

METODOLOGIA DE EAD

9.

Apresentar, de forma integrada ao item que trata das concepções teóricas e metodológicas, as
estratégias por meio das quais o curso será viabilizado na modalidade a distância. Neste item, é
preciso que seja detalhada a dinâmica de ensino-aprendizagem prevista no modelo EaD do
curso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Indicar todas as referências que subsidiaram a elaboração da proposta.

[CIDADE]-[UF], [DIA] DE [MÊS] DE [ANO].

[INSERIR O NOME DO COORDENADOR(A) UAB]
Coordenador(a) UAB

