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ME disponibiliza à 
comunidade (IES) 

para que 
apresente um 

projeto de gestão 
e desenvolvimento 

dos Bancos de 
Professores 

Todos os bancos 
ou em editais 

distintos para cada 
banco  

ME/SNELIS 
seleciona e 
classifica 

a(s) 
proposta(s) 

vencedora(s) 

Convênio deve apresentar proposta de 
editais públicos para a composição dos 

Bancos para aprovação da SNELIS 

Deflagra-se o processo de composição dos 
bancos de acordo com os interesses e 

necessidades do ME 

SNELIS e Convênio 
estruturam a Equipe 

Gestora 

ME/SNELIS e Convênio selecionam e 
convidam profissionais de acordo com suas 

necessidades e ações (Professores 
Consultores)  

Início das 
ações após 
efetivação 

do(s) 
convênio(s) 

2º  

3º  

4º  

O ME/SNELIS pode optar por 
apresentar um edital para que apenas 

uma proposta cuide de todos os 
bancos ou então separá-los para que 
várias IES se candidatem a bancos 

específicos 

O ME/SNELIS seleciona uma proposta 
ou várias de acordo com o edital 

publicado 

Banco de 
Professores 

Consultores do ME
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Atendem aos 
diversos Programas 

do ME 

Oferta de Pós-
Graduação – Stricto-
Sensu / ME e CAPES 

PST 
PELC 
Mais 

Educação 
outros 

Convênios/Escolas 
escolhem os 
Professores 

Programa de Pós-
Graduação – 

Stricto-Sensu com 
as IES conveniadas 

Programa de Pós-
Graduação 

Credenciado pela 
CAPES 

ME idealiza e organiza uma Pós-
Graduação em Projetos 

Sociais/Esporte  

Disponibiliza para 
as IES parceiras 

Credencia a Pós na 
CAPES e estrutura a 

parceria 

ME disponibiliza 
para a CAPES 

verba para o pgto 
das bolsas de pós 

CAPES subsidia e 
paga o programa de 

pós das diversas 
IES vinculadas 

Os Professores devem se 
matricular no programa de 

pós.  

Os Professores devem atender ao convênio por 20 horas 
semanais e participar das atividades da pós – 24 meses. 
Terão bolsas de RS 1000,00 e desenvolver trabalhos 
monográficos que versem sobre os trabalhos com o 
programa a que se vincularem. 



Desenho do Fluxo para as ações do Banco de Professores dos Programas do Ministério do Esporte – Ciclo completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Público para Inscrição 
de professores ao Banco de 

Professores dos Programas do 
Ministério do Esporte - BPME 

Ministério Apresenta a 
Listagem por Estado e 

Município dos Professores 
que integrarão o BPME  

Os Professores se inscrevem 
no curso de Pós-Graduação 

oferecido pelo ME nas 
diversas IES do país 

ME apresenta Edital Público 
disponibilizando às Escolas e 
Convênios os Professores do 

BPME 

Os Professores desenvolvem 
as atividades dos Núcleos e 

apresentam os relatórios 
semestrais 

1º relatório (jul – 1º ano) 
2º relatório (dez – 1º ano) 
3º relatório (jul – 2º ano) 

4º relatório – Final (dez – 2º 
ano) 

 

Professores assumem as 
funções nas escolas e/ou 

convênios 
 Realizam cadastro no SIC 
 Cadastram /aprovam os 

PPN 
 Participam das 

capacitações EaD p/ PST 
 

O Ministério designa os 
Professores oficialmente para 
as funções nas escolas e/ou 

convênios 

Escolas selecionam/indicam 
os Professores para que 
assumam as atividades  

Os Professores iniciam os 
processos de apresentação dos 

trabalhos monográficos do 
curso de especialização – 

jan/fev  

Escolas/Convênios 
mantém processo de 

avaliação dos professores 
junto com ME 
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