Diretoria Regional de Educação, Juventude e
Esportes de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320
Tel: +55 63 3411-5030/5033

Mem. nº 074/2021/DREA/GAB /CIRCULAR

SGD:2021/27009/ 024212
Araguaína, 08 de abril de 2021

Assunto: Divulgação do Curso de Especialização em Arte e Educação Contemporânea da
UFT.

Senhor(a) Diretor(a),

1.

A Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína divulga o

Curso Lato Sensu Especialização em Arte e Educação Contemporânea para profissionais da
área da educação, oferecido pela Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT, por
meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ).
2.

O processo seletivo detém 40 vagas gratuitas, sendo 5% reservadas aos servidores da

UFT, cujas inscrições se estendem de 30 de março a 30 abril de 2021. As vagas serão
destinadas a profissionais do ensino, em suas diferentes modalidades ou níveis. O processo
seletivo privilegiará profissionais que comprovem estarem no exercício da atividade docente
em redes públicas de ensino ou em equipamentos públicos culturais em que se pratica o
ensino das artes. Outros profissionais não estão impedidos de pleitear uma vaga
3.

O curso de Pós-Graduação tem oferta gratuita e terá duração mínima e ideal de 18

meses, entre junho de 2021 e dezembro de 2022. Seu caráter é híbrido e flexível, permitindo
escolhas curriculares aos estudantes. Originalmente, seu projeto prevê aulas presenciais que
ocorreriam a cada 15 ou 30 dias, sempre aos sábados e domingos, sendo o horário padrão das
08h às 12h e das 14h às 18h, no município de Palmas - TO, além das aulas online. Contudo,
frente às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, a princípio as atividades serão
integralmente oferecidas remotamente, por meio da internet, lotadas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem da universidade (Moodle). As aulas presenciais serão realizadas, caso seja
viável, apenas após admitidas pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades locais e pelo
Conselho Superior da Universidade Federal do Tocantins.
4.

A

página

do

curso

é

acessível

pelo

seguinte

https://ww2.uft.edu.br/index.php/especializacao-em-arte-e-educacao-contemporanea

link:

Diretoria Regional de Educação, Juventude e
Esportes de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320
Tel: +55 63 3411-5030/5033

5.

Maiores detalhes podem ser obtidos através do edital de divulgação que segue em

anexo, mas que também pode ser acessado pelo link oficial de divulgação a seguir:
http://download.uft.edu.br/?d=b9413049-4e56-49b5-9061d461c3f8e13f;1.0:Edital%20001_2021%20%20Especializa%C3%A7%C3%A3o%20em%20Arte%20e%20Educa%C3%A7%C3%A3o%
20Contempor%C3%A2nea%20-%20Processo%20Seletivo.pdf
6.

As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade

do candidato, dispondo a Coordenação do Curso do direito de excluir do processo de seleção
aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível ou cujos dados
forem comprovadamente inverídicos.
6.

A PROPESQ e a Coordenação do Curso não se responsabilizam por solicitação de

inscrição não recebida por motivos de ordem técnica ou pelo recebimento de arquivos
corrompidos. Então, em nenhuma hipótese serão homologadas inscrições com a
documentação incompleta.
7.

A homologação das inscrições será feita a partir do dia 04 de maio de 2021, sendo

comunicada através de e-mail aos inscritos, bem como publicada no seguinte endereço:
https://ww2.uft.edu.br/index.php/especializacao-em-arte-e-educacao-contemporanea
8.

Ante esse exposto, colocamos a disposição a Assessoria de Currículo, Formação e

Avaliação de Aprendizagem desta DRE, pelo telefone: (63) 3411-5021.

Atenciosamente,

