UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR

FREQUÊNCIA MENSAL DOCENTE
Departamento/ Município

Curso

Módulo/ Mês de Referência

Turma

Componente
curricular

Docente

CPF

Datas da
aula

Carga horaria
Prevista
no PPP

Acumulada
(A)

Módulo
Atual (B)

Acompanhamento
Integralizada
(A+B)

SAGRES

PARFOR

Declaro, para os devidos fins, que o coordenador local ministrou carga horária no curso e desenvolveu as atividades de coordenação solicitadas, bem
como que o professor ministrou a carga horária do componente curricular, participou das atividades que foram solicitadas pela Coordenação,
elaborou, aplicou e corrigiu as atividades, apresentou os resultados, preencheu adequadamente os diários de classe e entregou na Secretaria de
Curso, conforme constante do edital de Seleção.
Diretor(a) de Departamento
Coordenador(a) Local de Curso

Coordenador(a) acadêmico(a)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR
GUIA RÁPIDO DE PREENCHIMENTO
Objetivo: Orientar o preenchimento das folhas de frequência do PARFOR
CAMPO DE PREENCHIMENTO
Departamento/ Município
Módulo/ Mês de Referência

Curso
Turma
Componente curricular
Docente
CPF
Datas da aula

Carga horaria: Prevista no PPP
Carga horaria: Acumulada (A)
Carga horaria: Módulo Atual (B)
Carga horaria: Integralizada (A+B)
Acompanhamento: SAGRES

Acompanhamento: PARFOR
Assinatura: Coordenador(a) Local de Curso
Assinatura: Diretor(a) de Departamento
Assinatura: Coordenador(a) acadêmico(a)

Orientação
Usar sigla e numeração do departamento
O número do módulo segue ordem ininterrupta e deve ser assinalado em
algarismos romanos. O mês deve ser grafado em caixa alta, seguido do
ano
O nome do curso deve fazer referencia a data de oferta na Plataforma
Freire
O número da Turma refere-se ao número do curso no sistema sagres. Ver
com a secretária acadêmica
Nome igual ao que está previsto no projeto de curso.
Não usar apelido. Usar nome completo. O nome do docente deve ser
idêntico a aquele que consta no CPF.
o CPF deve conter 9 números
Cada componente pode apresentar no máximo 5 aulas por dia e portanto
em mesmo dia deverá está programado dois componentes curriculares
distintos
Carga horaria admitida para o componente curricular no projeto politico
pedagógico
Carga horária ministrada até o inicio do modulo a que se refere a
frequência. Para componentes iniciais esse valor é 00
Quantidade horas ministradas no módulo atual
Total de horas acumuladas + total de horas ministradas no módulo atual
Espaço da coordenação acadêmica: Informar se o professor está
cadastrado no sagres na primeira frequência que aparece o componente,
informar se há lançamento de notas nas demais frequências e informar se
o diário de classe está fechado na última frequência
Espaço da Coordenação Geral
Informar número de matricula e nome completo: usar Carimbo se
disponível
Informar número de matricula e nome completo: usar Carimbo
Informar número de matricula e nome completo: usar Carimbo

Exemplo
DCHT-XXX/ São João de
Fora
XXI / SETEMBRO 2016
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