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Ofício n° 181/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 12 de maio de 2011. 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 

Assunto: Política Nacional de formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. 
 
 
 

Senhor a) Diretor(a) , 
 

 

 

1.  O Ministério da Educação, dando continuidade à Política de Formação dos Profissionais 

do Magistério da Educação Básica, por meio da Plataforma Paulo Freire (www.freire.mec.gov.br), 

primeira licenciatura, segunda chamada 2011-2. 

2.  No período de 2 a 22 de maio de 2011, os interessados deverão realizar suas pré-

inscrições em um dos cursos disponibilizados na plataforma. Somente os professores que constam na 

base do Censo Escolar de 2009 e 2010 poderão realizar sua pré-inscrição. 

3.  As pré-inscrições serão validadas posteriormente pelas respectivas Secretarias de 

Educação, de acordo com os seguintes critérios: não ter curso de Licenciatura, ser professor efetivo da 

Educação Básica da Rede Pública Estadual ou Municipal e os professores com contratos temporários 

que estejam em exercício há pelo menos três anos. 

4.  Informo que, após a validação pelas Secretárias de Educação, todos os inscritos serão 

submetidos ao processo seletivo da UFT, conforme edital da Universidade Federal do Tocantins, 

disponível no site: www.uft.edu.br. 

5.  Esclarecimentos sobre dúvidas, quanto à validação, poderão ser obtidos pelo telefone 

3218-1445, na Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal na SEDUC e e-mail 

formação@seduc..to.gov.br., ou na Diretoria Regional de Ensino, com Ranieri, pelo telefone 3411-5003. 

6.   Abaixo, informações sobre o cronograma das etapas deste processo. 

• 02 de maio de 2011: Abertura de pré-inscrição na Plataforma Freire (apenas uma pré-inscrição 

em curso de Formação Inicial por candidato). 

• 22 de maio de 2011: encerramento das pré-inscrições pelos professores. 



• 23 de maio de 2011: Abertura do processo de validação das pré-inscrições dos professores pelas 

Secretarias Estadual e Municipais. 

• 10 a 30 de junho de 2011: Período de Seleção dos alunos Instituições Ensino Superior. 

 

 

  Atenciosamente,  

 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 

 


