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SGD 2020/27009/072750 

Mem. no 165/2020/GABSEC /CIRCULAR/SEDUC 

Palmas, 6 de outubro de 2020. 

Às Diretorias Regionais de Educação 

Assunto: Boletim de Oportunidades - Seminário PROFISSÃO PROFESSOR: papel 
fundamental/essencial/necessário/indispensável para mudar o mundo. 

Senhor (a) Diretor (a), 

1. Informo a Vossa Senhoria que nos dias 13 e 14 de outubro de 2020, por meio 
da TV Seduc Tocantins, no YouTub será realizado o Seminário PROFISSÃO 
PROFESSOR: papel fundamental/essencial/necessário/indispensável para mudar o 
mundo. Além de desenvolver habilidades da profissão de professor, o Seminário tem como 
objetivo premiar os vencedores do Selo Quem Educa, Faz! 

2. 0 Seminário incluirá a participação de palestrantes estaduais e nacionais que 
discorrerão sobre temas plurais, contemporâneos e transversais, transitando entre o interesse 
de profissionais da educação e também de outras áreas. 

3. Destaco que as inscrições poderão ser realizadas até o dia 11 de outubro de 2020, pelo  
site  seduc.to.gov.br. Os participantes inscritos até o dia 09/10/20 serão certificados por meio 
da Gerência de Formação e Apoio à Pesquisa, de acordo com a Política de Formação da Seduc. 

4. É certo que o cenário atual revela um contexto desafiador, com inúmeras 
transformações e incertezas, exigindo dos profissionais, de qualquer Setor, a habilidade de 
agregar novos saberes que se articulem com a riqueza das vivências adquiridas em seu local 
de trabalho. Nesse sentido, é essencial que todos se tornem gestores autônomos das suas 
experiências de aprendizagens, enxergando e se beneficiando das oportunidades concedidas 
nos mais variados espaços. 

5. Desse modo, promover possibilidades para a expansão de competências é um grande 
desafio e exige interlocução e parcerias com outros Setores do setor público,  ONUS,  
Associações, Universidades e a sociedade civil, no intuito de ampliar as chances de sucesso 
das ações geradoras de uma educação de qualidade, que é base para uma sociedade mais 
desenvolvida e sustentável. 
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6. Com isso, e considerando ser de substancial importância a inscrição e a participação 
dos profissionais da Seduc, das Diretorias Regionais de Educação e das Escolas, solicito seu 
valioso apoio para uma ampla divulgação e incentivo ao evento, como forma de oportunizar a 
quem pretende expandir seus talentos, mais uma experiência de crescimento pessoal e 
profissional. 

7. Segue (anexo) folheto explicativo com a programação do Seminário. 

8. Ante ao exposto, coloco a Superintendência de Educação Básica da Seduc à 
disposição para eventuais esclarecimentos, por meio dos telefones (63) 3218-1556/3218-6149. 

Atenciosamente, 

ADRIANA DA 	 IRA AGUIAR 
Secretária de Estado 	ducação, Juventude e Esportes 
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