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Memo nº 1812020/DREA/GAB/CIRCULAR                      SGD 2020/27009/068074  

 Araguaína, 16 de setembro de 2020. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES.   

 

Assunto: Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para 

Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT).  

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

1. Informamos a Vossa Senhoria que o Estado do Tocantins aderiu ao curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Docência para Educação Profissional e Tecnológica 

(DocentEPT), que ofertará 150 vagas gratuitas, destinadas aos professores efetivos e 

contratados temporários da Rede Pública Estadual, vinculados à Educação Profissional e 

Tecnológica. 

2. Tendo em vista aos riscos da pandemia, o curso será oferecido na modalidade à 

distância por meio da plataforma Moodle, com atividades avaliativas mensais presenciais em 

quatro polos de Apoio Presencial UAB, previsto para ter o seu início em outubro de 2020, 

tendo a duração de 12 meses. 

 

3. A Instituição de Ensino Superior responsável pelas atividades do curso é o Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus de Colatina, em parceria com a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (Mec), como parte do 

Programa Novos Caminhos, e Seduc/TO. 

 

4. Os objetivos do curso são: 

 Capacitar professores nas áreas técnicas da Rede Estadual para que lecionem na 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), especialmente para os cursos de nível 

médio; 

 Estimular e difundir a produção e difusão de conhecimento sobre a EPT como campo 

de estudo; 

 Promover a modalidade de Educação à Distância, especialmente a Educação 

Profissional. 

 

5. O público alvo são professores da Rede Pública Estadual que atualmente trabalhem 

nas disciplinas da área técnica de cursos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a 

partir de 01/01/2019, até a data da publicação do edital, e que sejam portadores de diploma de 

curso superior, em qualquer área de conhecimento, devidamente reconhecido validado ou 

revalidado por órgão competente do Ministério da Educação (Mec) ou designado por este. 

 

6. O edital do processo seletivo se encontra disponível no site do Instituto Federal: 

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos  

https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos
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7. As inscrições podem ser realizadas unicamente pelo link do processo seletivo, no 

período de 09 a 24 de setembro de 2020: https://ept-ifes.selecao.net.br/  

 

8. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão do Instituto Federal do Espírito 

Santo (Ifes), já designada para este fim. 

 

9. Em caso de realização de atividades nos polos (Palmas, Gurupi, Dianópolis ou 

Araguaína) de apoio presencial, as despesas do deslocamento, alimentação e hospedagem 

(quando houver) deverão ser custeadas pelo cursista. 

 

10. Ante ao exposto colocamos o Setor de Currículo Escolar à disposição para 

esclarecimentos de possíveis dúvidas, bem como o servidor  José Alcione por meio do 

telefone celular 9 9238-6624 ou por e-mails: zealcione2000@gmail.com / 

ze_alcione2000@yahoo.com.br  

  

 
            Atenciosamente,  

 
 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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