
 

 

 

 
 

EDITAL N.º 16/2015 
 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE À AÇÃO 20RJ DO MEC 

 
 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA no exercício da Reitoria, 
conjuntamente com o Comitê Gestor Institucional para formação continuada de 
profissionais da Educação Básica (COMFOR), por intermédio da Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura (Proext) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), lança o 
presente edital, referente ao processo 23100.002911/2014-52, que estabelece os 
critérios e os procedimentos para a seleção de projetos de formação continuada de 
professores, profissionais e gestores para Educação Básica. 
 
1. DESCRIÇÃO 
1.1. A proposição deste edital está fundamentada no Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro 
de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica (PONAFOR); na Portaria nº 1.328, de 23 de setembro de 2011, que 
institui a Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da 
Educação Básica Pública (RENAFOR); na Portaria nº 1.087, de 10 de agosto de 2011, 
que institui o Comitê Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de 
Profissionais da Educação Básica; na Resolução nº 1, de 17 de agosto de 2011, que 
determina a criação de um Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica (CGI/COMFOR) nas 
Instituições de Educação Superior e na Portaria nº 775 de 08/07/2014, que institui o 
Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da 
Educação Básica da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.  
 
2. OBJETIVO 
2.1. Selecionar propostas de cursos de aperfeiçoamento para professores, 
profissionais, e gestores da educação básica. 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1. Poderão coordenar e submeter proposta para este edital, servidores da 
UNIPAMPA (docentes e técnicos) com formação superior completa e no exercício de 
suas funções durante todo o período de execução do curso. Servidores em 
afastamento de qualquer natureza não poderão participar deste edital.  
 
4. PROPOSTAS DE CURSO QUE PODEM SER SUBMETIDAS A ESTE EDITAL  
4.1. Cursos do catálogo da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (SECADI). 
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4.2. Cursos do catálogo da Secretaria de Educação Básica (SEB)  
 

Parágrafo Único: Serão aceitas até 02 (duas) propostas de cursos de formação por 
campus. Caso este limite seja excedido, os membros do COMFOR irão selecionar as 
propostas por meio da adoção dos critérios de desempate apresentados no item 09 
deste edital.  
 
5. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 
5.1. As propostas deverão ser submetidas entre os dias 17 de janeiro de 2015 e 27 de 
março de 2015 através da plataforma Gestão Unificada de Recursos Institucionais 
(GURI). A fim de fazer este envio, os servidores interessados deverão acessar a 
plataforma, conforme Tutorial para o envio da proposta via GURI (Anexo 05).  
5.2. O proponente deverá inserir na plataforma GURI os seguintes anexos, que 
deverão ser salvos em formato pdf:  
I - Termo de Ciência e Concordância (Anexo 01) assinado pela chefia imediata dos 
servidores que compõem a equipe coordenadora do curso (os quais devem ser 
indicados no Anexo 03 deste edital);  
II - Carta de Apoio do Conselho do Campus do coordenador da proposta para 
Implantação de Curso (Anexo 02) assinada pelo Presidente do Conselho do campus ou 
seu representante legal; 

CURSO VAGAS 
(mínimo e máximo) 

MODALIDADE 

I - Acessibilidade na Atividade Física Escolar 50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

II - A Gestão do Desenvolvimento Inclusivo da Escola 50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

III - Atendimento Educacional Especializado na 
Perspectiva da Educação Inclusiva 

50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

IV - Culturas e História dos Povos Indígenas 50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

V - Gênero e Diversidade na Escola 50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

VI- Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça 50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

VII - O uso pedagógico dos recursos de Tecnologia 
Assistiva 

50-60  Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

CURSO VAGAS 
(mínimo e máximo) 

MODALIDADE 

I -  Docência na Socioeducação 50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

II - Jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental - 
Projetos de Vida 

50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 

III - Prevenção do Uso de Drogas para Educadores da 
Educação Básica 

50-60 Aperfeiçoamento 
(presencial ou 
semipresencial) 
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III - Projeto de Curso de acordo com o Modelo de Projetos de Curso (Anexo 03).  
Paragrafo Único: Caso o proponente não envie todos os documentos solicitados, sua 
proposta será automaticamente excluída do processo seletivo referente a este edital.  
 
6. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES  
O proponente do projeto de curso de aperfeiçoamento deverá escolher os demais 
membros que comporão a equipe coordenadora do curso e indicá-los no Modelo de 
Projeto de Curso (Anexo 03) deste edital. Os tutores dos cursos SEB e SECADI serão 
escolhidos através de edital público. Os professores formadores poderão ser definidos 
após a aprovação do curso pelo MEC.  
6.1  Cursos vinculados à SEB 
6.1.1 - Membros que devem ser indicados no Modelo de Projeto de Curso (SEB) 

a. Coordenador do Curso; 
b. Coordenador Adjunto; 
c. Supervisor.  

6.1.2 - Membros que compõem a equipe de curso da Secretaria Básica de Educação 
(SEB) 

a. Coordenador do Curso; 
b. Coordenador Adjunto; 
c. Supervisor; 
d. Professor Formador; 
e. Tutor.  

6.2 Cursos vinculados à SECADI 
6.2.1. Membros que devem ser indicados no Modelo de Projeto de Curso (SECADI) 

a. Coordenador Adjunto;  
b. Supervisor; 
c. Professor Pesquisador.   

6.2.2. Membros que compõem a equipe de curso da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Inclusão (SECADI).  

a. Coordenador Adjunto; 
b. Supervisor; 
c. Professor Pesquisador;  
d. Professor Formador; 
e. Tutor.  

6.3 - As atribuições de cada um destes membros da equipe executora dos cursos da 
SEB e SECADI, bem como o valor referente às bolsas pela atuação no curso, estão 
dispostos, respectivamente, nas resoluções Nº 24, de 16 de agosto de 2010 e Nº 45, 
DE 29 DE AGOSTO DE 2011.  
Parágrafo único: os membros que irão compor as equipes dos cursos deverão ter 
preferencialmente graduação em licenciatura e experiência na rede básica de ensino.  
 
7.CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS  
As ementas dos cursos de aperfeiçoamento listados no item 04 deste edital vinculados 
à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) 
e à Secretaria da Educação Básica (SEB) poderão ser consultadas no Ementário de 
Cursos (Anexo 4).  
 
8. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
8.1. As propostas serão avaliadas pelo COMFOR - UNIPAMPA e, caso sejam 
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aprovadas, serão inseridas no Sistema de Gestão e Monitoramento de Formação 
Continuada do MEC (SISFOR).   
 
 
9. CRITÉRIO DE DESEMPATE DAS PROPOSTAS   
9.1. Caso mais de duas propostas sejam enviadas pelo mesmo campus, os seguintes 
critérios de desempate serão adotados pelo COMFOR: 
 

Critério Pontuação 

Experiência do proponente em Gestão (coordenação de 
curso de graduação, pós-graduação e cursos de 
extensão para a formação de formação de professores).  

6,0 

Área de abrangência do curso (municípios envolvidos)  4,0  

* Em caso de necessidade de seleção de proposta, o COMFOR solicitará aos 
proponentes participantes da mesma que enviem seu currículo lattes documentando a 
fim de comprovação de experiência em gestão.  
 
10. DO CRONOGRAMA 

EVENTO PERÍODO OU DATA 

Publicação do Edital 16 de janeiro de 2015 

Período para submissão de propostas 17 de janeiro a 27 de março de 2015 

Divulgação preliminar das propostas selecionadas através do link 
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/formacaocontinuada/ 
editais/  

16 de abril de 2015  

Período para interposição de recursos 17 de abril de 2015 

Divulgação final das propostas selecionadas através do link 
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/formacaocontinuada/editais/ * 

22 de abril de 2015  

* O início dos cursos selecionados está condicionado aos prazos estabelecidos pelo 
MEC. 
 
11. DOS RECURSOS FINANCEIROS  
11.1. Este edital deverá ser apoiado por recursos da ação orçamentária 20RJ “Apoio à 
Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 
Funcionários e Gestores para a Educação Básica”. A iniciativa da Ação 20RJ é a 
“consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e 
continuada de profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e 
pedagógico, nas modalidades presencial e a distância”.  
11.2. Através de dotação orçamentária específica da Ação 20RJ, deverão ser 
destinados à Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) recursos para subsidiar 
propostas selecionadas segundo este edital. Os recursos deverão ser aplicados 
apenas em despesas de custeio, sendo vedada a aplicação em despesas de capital e 
bolsas.  
11.3. A disponibilização do recurso financeiro para o pagamento das bolsas dos 
membros da equipe coordenadora/executora dos cursos de aperfeiçoamento da SEB e 
SECADI é de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). A universidade, por sua vez, tem a atribuição de informar os nomes dos 
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integrantes da equipe aptos a receber esta bolsa a cada mês. 
 
11.4 As propostas de cursos aprovadas pelo MEC receberão o valor máximo de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) para despesas com os seguintes itens de custeio: 
11.4.1. Contratação de pessoa jurídica para serviços relativos a despesas com 
editoração de material didático (revisão, design e diagramação, entre outros); 
reprodução de material impresso ou digital (CDs/DVDs); produção de materiais para 
pessoas com necessidades especiais. 
11.4.2 Material de divulgação do curso – fôlderes, cartazes e pôsteres -, de acordo com 
disponibilidade e padrões definidos em licitação para recursos gráficos, vigentes na 
universidade.  
Parágrafo único: A concessão dos recursos financeiros para custeios de propostas 
submetidas a este edital está condicionada ao repasse de verbas do MEC à 
universidade e está sujeita à legislação que regula a execução financeira das IES.  
 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos com o 
COMFOR - UNIPAMPA através do e-mail comfor@unipampa.edu.br.  
12.2. O presente edital trata da seleção interna de propostas de formação continuada 
de profissionais da Educação Básica. A aprovação final das propostas dependerá do 
parecer técnico da Secretaria de Educação Básica e da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC.  
12.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor Institucional de Formação 
Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica da UNIPAMPA.  
 

 

Bagé, 16 de janeiro de 2015.  

 

 

 

 

                                                                                                  Almir Barros da Silva Santos Neto  
                                                                                     Vice-Reitor no exercício da Reitoria 
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ANEXO I 

   

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
   

                   Declaro, pelo presente termo, estar ciente que o servidor 
___________________________________________ está participante de processo de 
seleção de proposta para a implementação do curso de Aperfeiçoamento 
____________________________, o qual está vinculado ao Ministério da Educação 
(MEC) por meio da Secretaria ___________________________________________. 
Se selecionado, o servidor atuará como _______________________ no curso, tarefa 
que não influenciará no cumprimento de suas atribuições referentes ao cargo que 
exerce nesta instituição.      
   

  
  
  
  
  
  

Local, ____/______/________ 
  
Nome:_________________________________ 
 

 
                                                          Assinatura 
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ANEXO II 
 

CARTA DE APOIO DO CONSELHO DE CAMPUS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
CURSO  

 
O Conselho do Campus ________________________________________ da 
Universidade Federal do Pampa declara estar de acordo com a implementação do 
curso de aperfeiçoamento_______________________________________ e que pode 
colaborar para sua execução por meio de: 
 
( ) cessão de salas para realização de aulas e demais atividades do curso, com 
devido agendamento prévio; 
( ) cessão de laboratórios de computadores, com o devido agendamento prévio, 
para a realização das atividades do curso; 
( ) cessão de salas para reunião da equipe. 
 
 O Conselho de Campus autoriza apoio logístico e administrativo para a realização do 
curso. O apoio logístico corresponde à possibilidade de o coordenador do curso 
agendar a utilização de carro do campus para o transporte de professores que venham 
a ministrar atividades presenciais do curso, quando não for viável o uso do transporte 
rodoviário público.  Será feito repasse, ao campus, de recursos orçamentários para 
custeio de despesas de viagens necessárias para execução do curso e realizadas com 
veículos e motoristas a serviço do campus. 
 
O apoio administrativo, por sua vez, abrange os seguintes aspectos: 
- gerenciamento do empenho que será enviado ao campus referente ao recurso de 
diárias e passagens para o curso; 
- administração do recurso financeiro que será disponibilizado para o campus referente 
à impressão de material de divulgação e didático.  

 
Local,______/_______/_______.  

 
Nome: ____________________ 

 
 
 

                                       Assinatura  
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ANEXO III 

 

Modelo de Projeto de Curso  

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 

 

PROJETO DE CURSO – Oferta 2015 

I. IDENTIFICAÇÃO 

1. Coordenador do 
Curso: 

(nome e CPF) 

(cargo e função) 

(telefone e e-mail) 

2. Curso do MEC:  

3. Nível: Aperfeiçoamento  

4. Modalidade: Presencial ou Semipresencial  

5. Carga Horária: 

Total: 

Presencial: 

A Distância: 

6. Meta Física: 50 a 60 vagas  

7. Custeio: R$ 15.000,00  

8. Município de 
execução do curso  

(nome e nº de vagas) 

9. Início: (dd/mm/aa) 

          Término: (dd/mm/aa) 

10. Título do Projeto 
do curso a ser 
desenvolvido e 
Ementa 

Título: 

 

Ementa: 
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II.JUSTIFICATIVA 
Apresentar, justificar e contextualizar, brevemente, a oferta do curso, histórico da 
oferta, sua proposta, demandas e outras informações que julgar relevantes. 
 
III.OBJETIVOS 
 
IV.PÚBLICO-ALVO - A quem se destina e requisitos para participação. 
 
V.DESENVOLVIMENTO 
11. Metodologia - Forma e princípios metodológicos e curriculares. 
12. Estrutura Curricular - Componentes curriculares, ementas e carga horária. 
13. Equipe de desenvolvimento  

 

Nome Função  Titulação 

   

   

 
14. Encontros Presenciais - Quantidade de encontros, carga horária por encontro. 

Pessoal envolvido – quantidade e função. 
15. Atividades a Distância - Descrição, quantidade, carga horária correspondente, 

pessoal envolvido – quantidade e função. 
16. Avaliação - A avaliação em cada componente curricular, dependendo de sua 

natureza, pode ser realizada por meio de provas objetivas, trabalhos individuais e 
em grupo ou relatórios de atividades. O resultado do processo de avaliação deverá 
ser expresso em um único conceito que represente todas as atividades 
desenvolvidas nos módulos. Para que seja aprovado no curso, o aluno deverá ter 
pelo menos 75% de presença nas aulas. 

17. Produção de material didático – informações sobre material utilizado: material 
inédito, material adaptado de formações anteriores ou utilização de material já 
existente.  
 

II. CRONOGRAMA 
Atividades/Subatividades Período 

1. Planejamento  

1.1. Elaboração do projeto do curso.  

1.2. Tramitação e aprovação do projeto do curso.  

1.3. Definição da coordenação do curso, equipe técnica pedagógica, administrativa e 
tecnológica. 

 

2. Preparação  

2.1. Processo seletivo.  

2.2. Matrículas.  

2.3. Segunda chamada.  

3. Desenvolvimento  

3.1. Solenidade de abertura.  

3.2. Desenvolvimento do curso.  

3.3. Encontros presenciais.  

3.4. Relatório parcial.  

3.5. Encerramento  

4. Finalização  

4.1 Relatório final e parecer de cumprimento do objeto.  
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III. CERTIFICAÇÃO - Certificado de conclusão do curso deverá ser emitido pela IES 

com o título correspondente ao nível da formação e carga horária. 
 

IV. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

V. QUADRO SIMPLIFICADO DE CUSTEIO 
 

NATUREZA DA DESPESA VALOR 
R$ CÓDIGO DESCRIÇÃO 

3.3.90.30 Material de Consumo  

3.3.90.39 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

3.3.90.36 Serviços de Terceiros – Pessoa Física  

3.3.90.14 Diárias  

3.3.90.33 Passagens  

3.3.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas  

   

   

Total  

 
 

VI. PREVISÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS FNDE PARA O PROJETO 
(Apresentação dos recursos humanos envolvidos no projeto).  
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ANEXO IV 

EMENTÁRIO DOS CURSOS   

Cursos do catálogo SECADI  

I- Acessibilidade na Atividade Física Escolar – (Aperfeiçoamento – EaD – 
Aperfeiçoamento) 
O curso Acessibilidade na Atividade Física Escolar caracteriza-se pela prática da 
educação física na perspectiva da educação inclusiva, considerando as estratégias e 
os recursos de promoção de acessibilidade, aplicáveis à prática de atividades físicas, 
no contexto escolar.  

 
II- A Gestão do Desenvolvimento Inclusivo da Escola – 
(Aperfeiçoamento/Presencial/EaD – Aperfeiçoamento) 
A Gestão Escolar na Perspectiva da Educação Inclusiva remete ao espaço escolar que 
reconheça as diferenças dos estudantes diante do processo educacional e garanta as 
condições de acesso, permanência e participação de todos neste contexto. A intenção 
do processo educativo é o desenvolvimento integral, não apenas no aspecto cognitivo, 
mas também nos aspectos afetivos e sociais, em uma perspectiva emancipatória e de 
protagonismo dos seus sujeitos e de sua coletividade. O curso de Gestão no 
Desenvolvimento Inclusivo na Escola proporcionará aos profissionais da educação 
discutir e refletir a organização do espaço escolar, do Projeto Político Pedagógico e 
Currículo, no sentido de alinhar todas as possibilidades para que a escola e seus 
atores tenham condições necessárias de atender a todos.  
 
III- Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva – 
(Aperfeiçoamento /Presencial/ EaD - Aperfeiçoamento)  
Este curso aborda a Educação Especial, como modalidade transversal a todos os 
níveis, etapas e modalidades, que realiza serviços, organiza recursos e oferta o 
atendimento educacional especializado. Nessa perspectiva, o atendimento especial 
especializado será compreendido como conjunto de atividades, recursos de 
acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 
complementar ou suplementar à formação dos estudantes público-alvo da educação 
especial no ensino regular.  
 
IV- Culturas e História dos Povos Indígenas – (Aperfeiçoamento – EaD – 
Aperfeiçoamento) 
Este curso tem como objetivo formar professores das escolas municipais e estaduais 
com vistas a qualificar a abordagem das temáticas e história dos povos indígenas nas 
propostas pedagógicas e curriculares, visando a contribuir para a implementação 
qualificada da Lei 11.645/2008.  
 
V- Gênero e Diversidade na Escola – (Aperfeiçoamento / Presencial/EAD) 
O objetivo principal do curso Gênero e Diversidade na Escola é oferecer aos 
profissionais da rede pública de educação básica, conhecimentos acerca da promoção, 
do respeito e da valorização da diversidade étnico-racial, de orientação sexual e 
identidade do gênero, colaborando para o enfrentamento da violência sexista, étnico-
racial e homofóbica no âmbito da escola.  
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VI- Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça – (Aperfeiçoamento / 
Presencial/EaD) 
O objetivo principal do curso Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça é formar 
profissionais para a atuação no processo de elaboração, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas que articulem transversal e intersetorialmente as questões de gênero 
e raça.  
 
VII - O uso pedagógico dos recursos de Tecnologia Assistiva – (Aperfeiçoamento – 
Presencial) 
Este curso aborda o aspecto pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva, tendo 
em vista a organização e oferta do atendimento educacional especializado, a 
estudantes público-alvo da educação especial. Apresentará equipamentos e recursos 
de tecnologia de informação e comunicação como aliados na eliminação de barreiras e 
promoção de autonomia aos estudantes com deficiência no contexto escolar.  

 
Cursos do catálogo SEB  

I - Docência na Socioeducação – (Aperfeiçoamento / Presencial/EaD) 
A partir da formação continuada com ênfase na consolidação da identidade e atuação 
profissional, espera-se contribuir para a consolidação da Política Educacional no 
Sistema Socieducativo, conforme as premissas estabelecidas pelo Ministério da 
Educação: 1. Garantir o direito à educação para adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas; 2. Reconhecer que a educação é parte estruturante do 
sistema socioeducativo e que a aplicação e o sucesso de todas as medidas 
socioeducativas dependem de uma política educacional consolidada no SINASE; 3. 
Reconhecer a condição singular do estudante em cumprimento de medida 
socioeducativa e, portanto da necessidade de instrumentos diferenciados para garantir 
o direito à educação; 4. Cumprimento da medida socioeducativa e o papel da escola no 
Sistema de Garantia de Direitos.   

 
II - Jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental - Projetos de Vida – 
(Aperfeiçoamento) 
Este curso tem como objetivo construir propostas que propiciem a construção de 
projetos de vida, por meio de trabalhos integrados entre as diferentes áreas de 
conhecimento. Os projetos de vida têm como objetivo principal orientar a criação de 
espaços para: AUTORIA, CRIAÇÃO, PROTAGONISMO e AUTONOMIA dos 
estudantes. Espera-se que tais atividades permitam aos jovens nessa faixa etária 
lançar um olhar sobre suas trajetórias escolares, planejando e executando propostas 
de caráter investigativo e de organização de ações que lhes assegurem o 
prosseguimento de seus estudos e a realização de aproximações com o mundo do 
trabalho. 
 
III- Prevenção do Uso de Drogas para Educadores da Educação Básica 
(Aperfeiçoamento/Presencial/EAD) 
O curso tem como objetivo contribuir para que cada escola seja um contexto de 
promoção da saúde e que a prevenção do uso de drogas se fortaleça como política 
pública no contexto educativo. Para este desafio, conta-se com todos os profissionais 
da educação básica: gestores, professores, coordenadores, orientadores educacionais 
de ensino e demais atores escolares para formar uma rede.  
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ANEXO V 

     Tutorial para o envio da proposta via GURI 

1. O servidor deverá acessar a plataforma GURI através do link 
https://guri.unipampa.edu.br/ e inserir seu login e senha institucional; 
 

 
 
2. Após entrar na plataforma GURI, o proponente deverá clicar no ícone “Caixa 
Postal”.  
 

 
 
3. Em seguida, clicar no ícone        e preencher o formulário de acordo com as 
seguintes orientações: 
a. No campo “Processo” selecione o item Proposta de Cursos de Aperfeiçoamento 
2015;  
b. No campo “Tipo Assunto” clique no ícone       e selecione o tópico “300 – 
Extensão”;  
c. A seguir, selecione o subitem “340 - Cursos de Extensão”;  
d. Em seguida, selecione a opção “341 – Proposição”;  
e. No campo “Assunto” o proponente deverá indicar o nome do curso e o campus de 
origem; 

https://guri.unipampa.edu.br/
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f. No campo “interessado” e “e-mail interessado” o proponente deverá indicar estas 
informações; 
g. No box “destinatário”, o proponente deverá clicar no item “COMFOR Tramite 
Propostas”; 
h. O campo “observações” poderá ser preenchido, caso o proponente julgue 
necessário; 
i. Após o preenchimento dos itens acima, o proponente deverá anexar os documentos 
requeridos no edital; 
j. Para o envio final dos documentos, o proponente deverá clicar no ícone         e 
aguardar que o sistema processe o seu pedido; 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Após tramitar o processo, o proponente poderá emitir o recibo de envio de sua 
proposta. 
 
 
                                                          
 
 

 
 
  

 


