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Memo. nº 30/2020 /DREA/GAB /CIRCULAR                   SGD 2020/27009/010127 

 

Araguaína, 10 de Fevereiro de 2020. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto: Curso para Orientadores Educacionais. 

 

 

                                   Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1.  No mês de agosto de 2019, a Liga de Psicanálise e Educação do 

Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC e a Assessoria de 

Gestão Pedagógica e Educacional da Diretoria Regional de Educação de Araguaína 
iniciaram um diálogo sobre a possibilidade de se realizar uma formação específica para os 

orientadores educacionais lotados nas escolas sob nossa jurisdição. 

2.  O projeto da referida formação foi concluído, e terá a forma de um 

curso intitulado “Lidar com o sofrimento psíquico hoje na escola: articulação entre 

Psicanálise e Educação na prática de orientação educacional”. As inscrições foram 

abertas em 06/02/2020, e podem ser efetuadas no portal do UNITPAC, no seguinte 

endereço eletrônico: 

https://r2a.itpac.br/eventos_v25?&__hstc=220468295.88b5c898e4f1c595106841ee66083ac9.

1555442447253.1580479253942.1580731450096.209&__hssc=220468295.2.158073145009

6&__hsfp=971543449&fbclid=IwAR1X5keKVM1feof6kFLY_Zzr1MfAKxWfBpaiL7h05uH

fbJTGbjD9TYJRxbw. 

3.  O primeiro passo a ser executado pelo (a) candidato (a) ao curso é 

efetuar o seu cadastro no portal do UNITPAC. Somente então a inscrição poderá ser 

realizada. 

4.  Solicitamos a Vossa Senhoria que esses processos sejam realizados pelo 

(a) orientador (a) educacional da escola, de modo a garantir uma vaga entre as 32 (trinta e 

duas) disponibilizadas. Em vista do número de vagas, apenas os orientadores (as) que atuam 

nas  escolas da sede deverão participar do curso neste ano. 

5.                           Informamos  ainda,  que  o  primeiro  encontro  da referida formação se 

realizará no dia 19de Fevereiro de 2019, no turno matutino das 08h às 11h, em uma das salas 

de aula do UNITPAC de Araguaína. 

6.  Ante o exposto, colocamos a Assessoria Regional de Gestão 

Pedagógica e Educacional à disposição, para esclarecimentos de possíveis dúvidas, bem como 

o servidor Antônio Adailton, por meio do telefone  3411-5021. 

 

 

 

                                   Atenciosamente, 

 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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