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 Memo nº  156 /2020/DREA/GAB/CIRCULAR                SGD 2020/27009/062791 

 Araguaína, 20 de agosto de 2020. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

Assunto: Seleção de candidatos a Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado e 

Doutorado, com vagas destinadas a professores com vínculo efetivo na Secretária de 

Estado da Educação, Juventude e Esportes. 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

1. O aprimoramento profissional possibilita a obtenção de novos conhecimentos, o 

melhoramento do currículo, a ascensão profissional e a realização pessoal. Considerando a 

importância da qualificação dos profissionais da rede estadual de ensino e a concepção de 

valorização dos servidores, foi firmado um Acordo de Cooperação entre a Secretaria da 

Educação, Juventude e Esportes (SEDUC) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

publicado no Diário Oficial da União n.º33, de 17 de fevereiro de 2020. 
2. Este acordo atende a meta 20, estratégia 20.7, do Plano Estadual de Educação – 

PEE/TO, que estabelece parcerias com instituições de ensino superior, para oferta de cursos 

de formação continuada Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado interinstitucional) gratuitos aos 

professores da Educação Básica estadual. 

3. Informamos a Vossa Senhoria que se encontram abertas as inscrições para a seleção de 

candidatos ao ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em Modelagem Computacional 

de Sistemas, ofertados pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) e do Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem Computacional de Sistemas, conforme Edital n.º 028/2020 – PPGMCS/UFT, 

anexo. 

4. Para o Mestrado estão disponibilizadas 06 (seis) vagas, sendo 03 (três) para servidores 

efetivos, no cargo de professores da SEDUC. Para o Doutorado, 02 (duas) vagas, sendo 01 

(uma) para servidor efetivo, também professor da SEDUC. 

5. A avaliação de candidatos será realizada em etapa única, de caráter classificatório, e 

consistirá em dois itens: Prova de Títulos e a Avaliação da Proposta de Pesquisa 

Interdisciplinar, sendo necessário ao candidato apresentar uma proposta de pesquisa que 

contribua com as investigações em andamento na Instituição, sobretudo, relacionando-se com 

a educação e o Transtorno do Espectro Autista – TEA no âmbito das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação.  

6. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de setembro de 2020, às 11h30min, 

por meio do link: https://forms.gle/xHMMvByXPybNYvMG7 

7. Maiores informações podem ser obtidas no sitio eletrônico da Secretaria da Educação, 

Juventude e Esportes: https://bit.ly/31QJ30X  ou na página oficial da Universidade Federal do 

Tocantins: https://ww2.uft.edu.br/ppgmes  

8. Ante o exposto, colocamos a Assessoria de Currículo, Avaliação da Aprendizagem à 

disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas, bem como o servidor Antônio 

Adailton, por meio do telefone celular 9 9282-5834. 

 

            Atenciosamente,  

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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