
Inscrições para a 2ª oferta dos módulos EaD 2018 do 

curso Gestão em Foco 
 

Estão abertas as inscrições para a 2ª oferta dos módulos EaD 2018 do curso 

Gestão em Foco, destinados somente aos diretores e diretores auxiliares 

da rede pública estadual de ensino do Paraná. 

 

Assim como na oferta anterior, as inscrições serão realizadas pelos próprios 

diretores e diretores auxiliares, somente no Módulo de Inscrição on-

line do Sistema de Capacitação dos Profissionais da Educação do Estado 

do Paraná. Não haverá inscrições por meio do NRE no Sicape. 

 

Serão ofertados sete (7) módulos no ambiente e-Escola e os diretores 

escolares poderão se inscrever em apenas um (1) módulo, ainda não 

concluído ou não cursado.  

 

 

ATENÇÃO 

 

É importante destacar que, caso o diretor escolha módulos já concluídos, a 

inscrição não será efetivada, pois conforme a Resolução nº 1.717/2018, Art. 

16º, “Serão pontuadas certificações emitidas pela mesma instituição desde 

que apresentem conteúdos programáticos diferentes”. Para consultar os 

módulos concluídos até o mês de dezembro de 2017, acesse o link 

<www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=2&origem=rela

caocapacitacao> 

 

As vagas para cada módulo serão preenchidas por ordem de inscrição e, após 

completar o número de vagas por NRE, a opção do módulo não estará 

disponível.  

 

Confira abaixo os módulos ofertados, o número do evento para inscrição e a 

quantidade de vagas: 

 

2ª oferta 2018 (VIII Etapa) Vagas Número do 

evento 

Módulo 5 - Gestão Escolar Democrática 240 80767 

Módulo 6 - O papel do diretor escolar na gestão de 

pessoas: RH na escola 

300 80765 

Módulo 7 - Gestão escolar e Legislação Educacional 360 80763 

Módulo 8 - Gestão escolar da Educação de Jovens e 

Adultos: aspectos legais e pedagógicos 

390 80762 

https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/authenticationIdentidadeDigital.html?response_type=code&client_id=357a6fdf7642bf815a88822c447d9dc4&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.inscricaocapacitacao.pr.gov.br&scope=central.cidadao.obterGruposSistema%20central.cidadao.solicitarAutoCadastro%20central.cidadao.consultar%20central.cidadao.desvincular.usuarios.grupo%20central.cidadao.vincular.usuarios.grupo%20centralcidadao.v1.cidadaos.cpf.get%20centralcidadao.v1.cidadaos.nome.get%20centralcidadao.v1.cidadaos.grupo.get%20centralcidadao.v1.grupos.cidadaos.put%20centralcidadao.v1.grupos.cidadaos.delete&state=1532012272720&urlCad=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao/publico/pages/usuario/autoCadastro/autoCadastro.jsf&forgotPass=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao/publico/pages/usuario/recuperacaoConta/recuperarSenha.jsf
https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/authenticationIdentidadeDigital.html?response_type=code&client_id=357a6fdf7642bf815a88822c447d9dc4&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.inscricaocapacitacao.pr.gov.br&scope=central.cidadao.obterGruposSistema%20central.cidadao.solicitarAutoCadastro%20central.cidadao.consultar%20central.cidadao.desvincular.usuarios.grupo%20central.cidadao.vincular.usuarios.grupo%20centralcidadao.v1.cidadaos.cpf.get%20centralcidadao.v1.cidadaos.nome.get%20centralcidadao.v1.cidadaos.grupo.get%20centralcidadao.v1.grupos.cidadaos.put%20centralcidadao.v1.grupos.cidadaos.delete&state=1532012272720&urlCad=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao/publico/pages/usuario/autoCadastro/autoCadastro.jsf&forgotPass=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao/publico/pages/usuario/recuperacaoConta/recuperarSenha.jsf
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=198349&indice=1&totalRegistros=2
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=2&origem=relacaocapacitacao
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=2&origem=relacaocapacitacao


Módulo 9 - O papel do diretor escolar e a organização do 

trabalho pedagógico: documentos norteadores da escola 

390 80764 

Módulo 10 - Gestão Escolar para Educação das relações 

étnico-raciais, de gênero e diversidade sexual 

900 80760 

Módulo 11 - Gestão Escolar na Educação Integral em 

Jornada Ampliada 

870 80761 

Total de vagas 3.450   

 

 

Informações e prazos importantes da 2ª oferta EaD 2018 do curso Gestão em 

Foco: 

 

 Público-alvo: diretores e diretores auxiliares da rede pública estadual de 

ensino. 

 Conteúdos dos módulos ofertados: disponível em:<goo.gl/Lw4bPm> 

 Período de inscrição: de 23/07/2018 a 01/08/2018. 

 Para se inscrever, acesse: 

 Link:<www.inscricaocapacitacao.pr.gov.br/> 

 Usuário e senha - o mesmo da Central de Segurança do Estado do Paraná, 

utilizada nos sistemas de distribuição de aulas e RCO. 

 Tutorial para 

inscrição:<www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/ead_cursos_se

ed/anexo1_gestao2018.pdf> 

 Conferência e validação das inscrições únicas e em módulos não 

concluídos do Gestão em Foco (CFC/Seed): 02 e 03/08. 

 Orientações de acesso ao módulo para as inscrições confirmadas (CEaD 

Web/Seed): 30 de agosto de 2018 (via e-mailExpresso Seed). 

 Início do curso no e-Escola: 03/09. Para saber as datas de abertura e 

fechamento das atividades, confira o cronograma do curso 

em:<www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co

nteudo=1872> 

 Módulos do curso e listagem de inscritos da 2ª oferta de 2018: disponível a 

partir do dia 30 de agosto de 2018 no link: 

<www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu

do=1802> 

Para maiores detalhes sobre o Módulo de Segurança do Estado do Paraná, 

como: cadastro do usuário, atualização de dados ou como recuperar/alterar 

senha, consulte o “Manual do usuário”, disponível no endereço 

eletrônico:<www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/ead_cursos_seed/

anexo2_gestao2018.pdf>. 

 

Salientamos que, após encerrado o período de inscrição no sistema, não será 

https://goo.gl/Lw4bPm
http://www.inscricaocapacitacao.pr.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/ead_cursos_seed/anexo1_gestao2018.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/ead_cursos_seed/anexo1_gestao2018.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1872
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1872
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1802
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/ead_cursos_seed/anexo2_gestao2018.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/ead_cursos_seed/anexo2_gestao2018.pdf


possível se inscrever no curso sob qualquer justificativa. 

 

Dúvidas: 

- Sobre o acesso ao Módulo da Central de Segurança (login e senha) entre em 

contato com a Celepar pelo telefone (41) 3200-5007 / WhatsApp (41) 98497-

5096. 

- Sobre a inscrição nos Módulos do Gestão em Foco: Consulte os módulos já 

cursados 

em:<www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=2&origem=

relacaocapacitacao> ou entre em contato com a CFC pelo e-

mail: cfc.seed@escola.pr.gov.br 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=2&origem=relacaocapacitacao
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=2&origem=relacaocapacitacao
mailto:cfc.seed@escola.pr.gov.br

