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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSISTA  
Nome : ______________________________________________________________________ 
 
CPF: _______________________________________________________________________ 
 
Matrícula Funcional: ___________________________________________________________ 
 
Cargo:___________________________________Função:_____________________________ 
 
E-mail:_____________________________E-mail alternativo___________________________ 
 
Lotação:____________________________________Município:_________________________ 
 
Telefone fixo: (63)___________________Telefone Celular:(63)__________________________ 
 

 
2. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

 
2.1. Este curso destina-se, preferencialmente, a professores regentes de sala de aula e 
professores responsáveis pelas tecnologias lotados nas Unidades Escolares da Rede Pública 
de Ensino.  
 

 
3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CURSISTA 

 
3.1. Professor regente de sala de aula  (   )  Professor responsável pelas TIC na escola (   ) 
 
 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 

 
4.1. Assumir com responsabilidade todas as atividades propostas no curso, durante sua 
execução e apresentá-las ao Tutor no tempo predeterminado; 
4.2. Comparecer em todas as etapas presenciais, salvo nos casos de ausência justificável 
prevista no Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Tocantins, onde terá que apresentar 
documentação correspondente; 
4.3. Comunicar formalmente à Coordenadoria de Tecnologia na Educação da Seduc-TO, 
qualquer fato que implique descontinuidade do curso, apresentando justificativa consistente; 
4.4. Em caso de desistência, ressarcir integralmente à Seduc o valor referente ao custo por 
aluno do curso de especialização, e ainda o valor pago pela Seduc relativo a deslocamento do 
cursista para participar de encontros presenciais; 
4.5. Autorizar, na hipótese do item anterior, o desconto em folha de pagamento conforme 
preceitua o art. 42, § 2º, da Lei nº 1.818 de 23 de agosto de 2007, ou por outros meios até a  
totalização do valor devido; 
4.6. Colaborar com a instituição, quando solicitado, na formação dos profissionais da Educação 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 



em Tecnologias na Educação, em parceria com o Núcleo de Tecnologia na Educação; 
4.7. Compartilhar os conhecimentos adquiridos durante o curso quanto ao uso das Tecnologias 
na Educação no setor de lotação; 
4.8. Disponibilizar cópia da monografia de conclusão do curso para a Secretaria da Educação, 
resguardados os direitos autorais de divulgação e comercialização; 
4.9. Permanecer no curso, até sua conclusão, salvo nos casos de apresentação de 
requerimento à Seduc justificando o afastamento, ficando a cargo da Coordenadoria de 
Tecnologia na Educação sua apreciação, observada a legislação vigente. 
 
 
 
 
Declaro que as informações fornecidas são exatas e que me comprometo a cumprir fielmente 
as normas do curso, das quais tenho ciência, e concordo plenamente, em especial sobre as 
informações contidas no item 4 desta ficha de inscrição. 
 

 

____________________________________________________________________________ 
(Assinatura do Cursista) 

 

 

 

Testemunhas: 
 

1 - __________________________________     2 - ___________________________________ 

 
 
 
 
_____________________, ____/_____/_____ 
                             (Local e data) 
 
 
 

 

 


