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Mem. nº 37/2020/GABSEC/CIRCULAR/SEDUC 

 

Palmas, 27 de fevereiro de 2020. 

 

Aos Diretores Regionais de Educação 

 

Assunto: Pós-graduação Lato Sensu em Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1. A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes trabalha em consonância com 

a Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e afirma seu compromisso com o 

atendimento às demandas no tocante à educação especial, de modo a assegurar as políticas 

públicas do Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

 

2. Assim, a Seduc firmou parceria com a Universidade Federal do Tocantins – 

UFT, por meio de Termo de Cooperação Técnica, para a realização do Curso de Pós-

graduação Lato Sensu em Transtorno do Espectro Autista – TEA, no âmbito das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC - Turma I/2020, lançado por meio 

do EDITAL Nº 01/2020 – PÓS/IPEX – Regional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (Propesq), atendendo às necessidades essenciais e temporárias de projeto 

específico da Instituição, tornando público o processo seletivo. 

 

3. O curso tem o objetivo de promover a qualificação de profissionais para 

trabalhar com estudantes com Transtorno Espectro Autista - TEA, por meio da inserção das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDICs, visando às práticas da 

potencialização da formação dos professores da Rede Estadual de Ensino, calcadas em uma 

cultura digital, tendo em vista o rompimento de paradigmas no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

4. Cabe ressaltar que serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas, restritas ao 

preenchimento de, no mínimo, 40 (quarenta) vagas, tendo como público-alvo professores da 

Educação Especial das Salas de Recursos Multifuncionais. 

 

5. Diante disso, solicito a ampla divulgação do curso nas unidades escolares e 

informo que as inscrições serão realizadas no período de 10 de fevereiro a 06 de março de 

2020, para a seleção de candidatos ao preenchimento das vagas destinadas ao período letivo 

2020, no endereço: http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx 

 

6. Ante ao exposto, coloco a Superintendência de Educação Básica da Seduc à 

disposição para eventuais esclarecimentos, por meio dos telefones: 3218-1556/6149. 

 

Atenciosamente, 

 

(Assinatura digital) 

ADRIANA DA COSTA PEREIRA AGUIAR 

Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes 
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