
 

Mem. nº68/2022/DREA/GAB/CIRCULAR                    SGD: 2022/27009/024730 

 

                                                                                 Araguaína, 09 de março de 2022.          

                               

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

 

Assunto: Demanda por curso de graduação em História (primeira ou segunda 

licenciatura). 

 

                        Senhores (a) Diretores (a), 

 

 

1.                Atendendo solicitação da Coordenação do curso de 

História/Araguaína/UFNT, solicitamos que nos informem sobre a provável demanda 

por formação em nível de graduação em História entre os professores desta 

Diretoria Regional. 

 

2.              A solicitação se justifica em virtude da abertura de Edital nº 8/2022, para 

composição de turmas de graduação no programa PARFOR da CAPES/MEC. 

Conforme edital anexo. 

  

3.                    O lançamento do edital pela CAPES se justifica no intuito de selecionar e 

matricular profissionais da educação que estejam atuando na Educação Básica, mas por 

alguma razão não tenham formação específica na área em que atuam no caso em 

História. 

  

 

4.                     O programa PARFOR – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA que visa formar esses profissionais e a 

UFT/UFNT pretende colher informações sobre o quantitativo de professores (as) 

interessados (as) em obter essa formação para a composição de uma turma em 2022 e 

outra em 2023.  Serão disponibilizadas 40 vagas/ano. 

  

5.          Diante do exposto, solicitamos que Vossa Senhoria faça o levantamento dos 

seguintes dados:           

 

a) Quantos professores (as) tem formação em História? 
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                      b) Quantos professores (as) estão atuando na área de História, mas não 

possuem formação na área? 

                       c) Quantos professores (as) tem interesse de cursar História como 

segunda Licenciatura? 

     

6.  As respostas deverão ser encaminhadas através do formulário 

disponibilizado no link: https://forms.gle/v1uWUuqYeqLAyPVR9 , impreterivelmente 

até o dia 14/03/2022, pois o prazo de inscrição no Edital se encerra no dia 25/03/2022. 

(Edital anexo). 

 

            

7.              Para informações complementares, colocamos o Técnico de Currículo, 

Formação e Avaliação da Aprendizagem Itamar Moraes, por meio do telefone: 99207-

8648. 

 

 

                                Atenciosamente,  

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína. 
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