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                                                                                               Araguaína, 17 de fevereiro de 2011. 
 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR  
 
 
Assunto: Oferta de Cursos à distância. 

 
                       
 Senhor(a) Diretor(a), 
 
 
1. Considerando a política de oferecer cursos em tecnologias aos professores da Rede 
Estadual de Ensino, com o objetivo de fortalecer o trabalho pedagógico em sala de aula, 
informo a Vossa Senhoria que a SEDUC, em parceria com a Secretaria de Educação à 
Distância/MEC, oferecerá 44 (quarenta e quatro) vagas para o Curso de Especialização 
“Tecnologias na Educação” – 400h, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro –
PUC/RJ, com início previsto para junho de 2011 e término para dezembro de 2012 e 100 (cem) 
vagas para o Curso de Extensão Mídias na Educação, com carga horária de 180 horas, pela 
Universidade Federal do Tocantins – UFT, com início previsto para 15 de março de 2011 e 
término para julho de 2011.  
 
2. Os cursos terão dois encontros presenciais, sendo um no início, para apresentação de 
sua estrutura e ambiente virtual de apresentação e outro, no final, para avaliação e  
apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos – TCC. 
 
3.          Abaixo, os critérios de seleção dos servidores para apresentação do curso: 
 

• professor e responsável pelas tecnologias, lotado na escola, graduado e efetivo; 
• ter acesso à Internet, com conexão banda larga, em casa ou no trabalho; 
• ter conhecimento de informática, de preferência o avançado; 
• dispor de pelo menos uma hora diária para estudos; 
• assinar o Termo de Compromisso de permanência e aprovação no curso; 
• ter disponibilidade para atuar como Multiplicador independente da função que ocupa 

(assinar Termo de Compromisso); 
• estar lotado nas escolas pertencentes aos municípios prioritários (Municípios que não 

foram contemplados na turma 2009/2010, listagem anexa); 
 
4. Informo que as vagas foram distribuídas conforme quadro anexo. 
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5. Esclareço que as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação com os 
professores que não residem na cidade-polo serão de responsabilidade da Secretaria da 
Educação. 
 
6. Solicito que os professores selecionados para o Curso de Especialização 
Tecnologias na Educação PUC/RJ providenciem a documentação, conforme abaixo e enviem 
ao Núcleo de Tecnologia na Educação desta diretoria, até o dia 15 de  março de 2011. 
 

• Termo de Compromisso com a SEDUC, em uma via, assinado pelo cursista; 
• Uma foto 3x4, recente; 
• Cópia do diploma de graduação; (não será aceita declaração de conclusão de curso); 
• Cópia do RG e do CPF; 
• Termo de Compromisso com a PUC –Rio, em três vias, assinado pelo cursista; 
• Ofício do Diretor da unidade escolar, em duas vias, autorizando a liberação do 

cursista para participar das duas presenciais. 
 
7. Com relação aos professores selecionados para o Curso de Extensão Mídias na 
Educação, é necessário somente o envio dos dados, conforme planilha anexa, para o Núcleo de 
Tecnologia na Educação desta diretoria, até o dia 18 de fevereiro de 2011, impreterivelmente.  
 
8. Maiores informações, com os servidores Edemar e Claudemir pelo fone 3411-5027. 

 
 
Atenciosamente, 

 
  

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

                                        Diretora Regional de Ensino 
 

 


