
FORMULÁRIO PARA PROPOSIÇÃO DE
CURSO PRESENCIAL 

           CADASTRO MINISTRANTE/INSTRUTOR
Instrutor 1
CPF 
Telefone E-mail

Minicurrículo(Inserir dados sobre experiência docente, profissional e acadêmica, relacionada ao curso em questão.)

Instrutor 2
CPF
Telefone E-mail
Minicurrículo(Inserir dados sobre experiência docente, profissional e acadêmica, relacionada ao curso em questão.)

DADOS GERAIS
 NOME DO CURSO / EVENTO / PALESTRA(Deve expressar de forma objetiva e interessante o intuito do curso / evento
/ palestra. O termo MÓDULO somente deverá ser utilizado para cursos que tenham continuidade preferencialmente sequencial em 
outros cursos afins, que unificados formem uma capacitação de longa duração, sob o rótulo de PROGRAMA.)

 Unidade/setor solicitante:
 Secretaria / Órgão:
 Área Promotora:
Responsável pela área promotora
Telefone
E-mail

Modalidade de ensino
Assinale de forma correspondente ao informado no campo
CARGA HORÁRIA

[   ] EAD
[   ] Semipresencial
[   ] Presencial

Custos
Assinale apenas uma

[   ] Parceria
[   ] Recursos Próprios
[   ] Sem Custos 

 Carga Horária 
presencial

 Carga Horária 
EAD

 Carga Horária
não-presencial

 Carga Horária
TOTAL (soma de todas as CH)

Número de turmas  Vagas por turma

 Total de vagas  Data de previsão de 
início da 1ª turma

Numero de Alunos 
do Curso
O número de vagas por turma e a carga horária devem ser compatíveis com o tipo de evento e com o objetivo da formação



MÉTRICA DO CURSO

CRONOGRAMA
Turma Nº Aulas Local Data de início Data de término Horário
1
2
3
4
5

Os cursos com carga horária de até 20 horas de duração devem ter 100% de frequência para aprovação, para emissão de certificado

 Em quais desses itinerários 
formativos o tipo de evento se 
encaixa?

[   ] Gestão de Pessoas e Habilidades Interpessoais
[   ] Planejamento, Gestão e Políticas Públicas
[   ] Tecnologia da Informação e Inovação
[   ] Educação e Docência
[   ] Comunicação
[   ] Cultura
[   ] Saúde
[   ] Legislação
[   ] Outros

Conteúdo programático (Explicitar em tópicos os itens e pontos principais que serão abordados no curso, visando seu 
desenvolvimento, dentro da justificativa apresentada, considerando carga horária, público alvo, metodologia, cronograma proposto etc.)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.

DADOS ADICIONAIS
 Objetivos Geral (Devem estar relacionados com a melhoria do serviço público. Listar os objetivos de forma clara e pontual, 
preferencialmente iniciando com verbo no infinitivo. Exemplo: promover, apresentar, orientar, etc.)

Objetivos específicos (De forma clara, detalhar e especificar os objetivos gerais.)

Materias e equipamentos necessários (Humanos, materiais, físicos e de informática, necessários para a realização do 
curso / evento; quantidade de instrutores necessários, formação e conhecimentos esperados. Observação: a ESAP NÃO   fornece material 
impresso. Além dos recursos físicos, qualquer material sobressalente deverá ser providenciado pelos instrutores.)

 Espaço para as aulas
Especificação do local

[   ] laboratório de informática
[   ] sala de aula com carteiras
[   ] sala de aula sem carteiras
[   ] auditório

 Justificativa (Apresentar qual a necessidade e importância do curso para a Administração Pública Municipal, indicando qual o 
contexto social / político / organizacional para a relevância da proposta e por que é importante que os servidores realizem essa 
capacitação, evitando juízo de valores e autopromoção. Incluir obrigatoriamente informações sobre o propositor do curso (nome, RF se 
servidor, unidade de trabalho etc).



 Procedimentos Metodologicos(Deve ser adequada ao objetivo e à tipologia da formação. Descrever de forma breve qual 
será o formato do curso: exposição dialogada, estudos de caso, dinâmica de grupo, roda de conversa, debate, aplicação de exercícios, 
questionários, testes etc.)

 Público-alvo(O público alvo deverá descrever claramente a quem se destina a oferta de capacitação, explicitando a adequação de 
seu conteúdo para formação de agentes públicos e, se compatível, sociedade civil, incluindo restrições, caso pertinente, a carreiras, 
grupos funcionais ou específicos; nível de escolaridade; área temática de atuação e local ou tipo de unidade de lotação; posição 
hierárquica de gestão ou chefia; indicar a proporção de vagas para a sociedade civil, quando houver.)

Número mínimo de participantes
Número máximo de participantes
 Perguntas de seleção (Formule duas ou mais perguntas para a seleção do púbico alvo, de forma a verificar, por exemplo, a área
de atuação ou nível de conhecimento requerido para seu aproveitamento. Se uma pergunta tiver uma ‘resposta esperada’, então, essa 
resposta deve ser declarada, aqui; exemplo: você fez o módulo I deste curso? [_] sim [_] não — a resposta esperada, neste caso, seria 
‘sim’).

 Referências bibliográficas (Deve contemplar uma diversidade de abordagens sobre o conteúdo programático e de fontes de 
consulta - livros, sites, filmes, bem como, na medida do possível, conter referências atuais. Preferencialmente, citar em formato ABNT.)

 Metas e resultados (Definir os resultados que se pretende alcançar com a formação.)

 Indicadores (Definir os parâmetros que demonstrem como as metas e resultados propostos   poderão ser alcançados.)

PARA PREENCHIMENTO DA ESAP

Responsável pela análise:
Cargo/ Função
Análise da área técnica:
[   ] Autorizado
[   ] Autorizado com ressalvas. (especificar abaixo no campo observações)
[   ] Reprovado
OBSERVAÇÕES: 


