
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

(ESPECIALIZAÇÃO) EM GESTÃO EDUCACIONAL - COMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA PARA GESTORES ESCOLARES – 

PROGESTÃO, 4° EDIÇÃO – REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EDIÇÃO ON-LINE – 

PILOTO II DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 

 

 

A Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, por meio de sua Comissão de Seleção de Pós-

Graduação, em conformidade com as diretrizes da Resolução nº 1, de 06 de abril de 2018, do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Ensino Superior - CNE/CES e demais procedimentos 

instituídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, torna 

público o Edital de inscrições para seleção de candidatos ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

(Especialização) em Gestão Educacional para Complementação do Programa de Capacitação a 

Distância para Gestores Escolares – PROGESTÃO para os Gestores Escolares e Professores 

Líderes da rede pública estadual e municipal de ensino do Estado do Tocantins que participaram do 

PROGESTÃO: 4ª edição – da Rede Municipal de Ensino, realizado no período de 02 de outubro de 

2013 a 18 de dezembro de 2014 e Edição On-line – Piloto II da Rede Estadual de Ensino, realizado 

no período de 16 de abril de 2012 a 30 de setembro de 2013. As inscrições deverão ser realizadas no 

período de 17 de março a 18 de maio de 2020, presencialmente na secretaria de Pós-Graduação da 

Unitins, no horário comercial (dias úteis) das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira 

ou via Sedex. 

 

1. DAS VAGAS, MODALIDADE, DESCRIÇÃO DO CURSO E LOCAL:  

 

1.1 Serão ofertadas 45 (quarenta e cinco) vagas a Gestores Escolares, Equipe Gestora e 

professores líderes da rede pública estadual e municipal de ensino do Estado do Tocantins, que 

comprovarem a conclusão do PROGESTÃO. 

 

1.2 O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Educacional para Complementação 

do Programa de Capacitação a Distância para gestores escolares – PROGESTÃO será oferecido 

pela Unitins e terá a duração de 04 (quatro) meses, com carga horária total de 100 (cem) horas, 

distribuídas em 04 (quatro) módulos de 25 (vinte e cinco) horas, sendo 19 (dezenove) horas 

presenciais e 06 (seis) horas na modalidade a distância. 

 

1.3 As aulas ocorrerão mensalmente em Palmas, às sextas-feiras das 19h às 22h, e nos 

sábados e domingos em período integral – das 08h às 12h e das 14h às 18h. Adicionalmente haverá 

carga horária de 06 (seis) horas no formato EAD, totalizando 25 (vinte e cinco) horas por módulo. 

 

1.4 Data prevista para início das aulas: Agosto de 2020. 
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1.5 Cronograma do processo seletivo 

 

DATA ETAPAS 

17/03/2020 Publicação do Edital 

17/03 a 18/05/2020 Apresentação das solicitações 

18 a 21/05/2020 Período de análise documental 

22/05/2020 Divulgação das solicitações classificadas 

23 e 24/05/2020 Período para apresentação de recursos 

25 e 26/05/2020 Período para análise dos recursos 

27/05/2020 Resultado Final 

08 a 19/06/2020 Período para matrícula 

 

1.6 Características Gerais do Curso: 

 

Caracterização do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão 

Educacional para Complementação do Programa de Capacitação a Distância para gestores 

escolares – PROGESTÃO 

Quantidade de módulos 04 (quatro) 

Carga horária por módulo 25 (vinte e cinco) horas 

Carga horária total do curso 100 (cem) horas 

Modalidade Presencial 

Número de participantes 45 (quarenta e cinco) 

Localidade de realização do curso Palmas/TO 

 

2. DOS REQUISITOS DE ACESSO 

 

2.1 Poderão inscrever-se no Processo Seletivo os candidatos que cumpram integralmente os 

seguintes requisitos: 

 

a. Ter curso de graduação concluído em qualquer área do conhecimento e atuar como gestor, 

docente ou técnico administrativo na educação estadual ou municipal; 

b. Ter certificado e histórico que comprovem a conclusão  do PROGESTÃO nas seguintes 

edições: 4ª edição – Rede Municipal de Ensino ou Edição On-line – Piloto II da Rede Estadual de 

Ensino e apresentar tais documentos no ato da inscrição. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e estarão abertas no período de 17 

de março a 18 de maio de 2020, podendo ser realizadas presencialmente ou encaminhadas via 

Sedex, dentro do prazo estipulado neste Edital.  

 

a) Inscrições presenciais poderão ser realizadas em envelope lacrado entregue na secretaria 

de Pós-Graduação da Instituição no horário comercial (dias úteis) das 8h às 12h e das 14h 
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às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo candidato ou por procurador devidamente 

constituído com procuração original autenticada em cartório, documento de identidade do 

procurador, acompanhados dos documentos exigidos para inscrição. 

 

SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

– UNITINS. 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

SECRETARIA ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUADRA 108 SUL, ALAMEDA 11, LOTE 3 – CAIXA POSTAL: 173 - CEP: 

77020-112 – PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. 

 

HORÁRIO COMERCIAL (DIAS ÚTEIS) DAS 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H 

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

 

b) Inscrições por SEDEX, tendo como validade a data de postagem, deverão ser 

encaminhadas para o endereço: 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

SECRETARIA ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUADRA 108 SUL, ALAMEDA 11, LOTE 3 – CAIXA POSTAL: 173 - CEP: 

77020-112 – PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. 

 

3.2 Para a efetivação da inscrição o candidato deverá entregar cópia dos seguintes 

documentos: 

 

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 

b) Cópia do Certificado e histórico de conclusão do PROGESTAO (4ª edição – da Rede 

Municipal de Ensino, realizado no período de 02 de outubro de 2013 a 18 de dezembro de 2014 e 

Edição On-line – Piloto II da Rede Estadual de Ensino, realizado no período de 16 de abril de 2012 

a 30 de setembro de 2013); 

c) Cópia do Diploma e histórico da graduação. Diploma obtido no exterior deverá estar 

revalidado no Brasil, conforme legislação pertinente e histórico escolar do exterior deverá estar 

autenticado pela autoridade consular brasileira no país de origem da documentação e com a 

tradução registrada; 

d) Cópia dos documentos pessoais: 

 Carteira de identidade; 

 CPF; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Documento de alistamento militar, para candidatos do sexo masculino; 

 Título de eleitor; 
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 Comprovante de quitação eleitoral, emitida pela justiça eleitoral;  

 02 (duas) fotografias 3X4 recentes. 

 

e) O candidato deve seguir rigorosamente as normas presentes no edital e nos respectivos 

anexos, sob pena de desclassificação do processo seletivo. 

 

3.3 O candidato que não apresentar a devida documentação de conclusão do PROGESTÃO: 

4ª edição – Rede Municipal de Ensino e Edição On-line – Piloto II da Rede Estadual de Ensino ou 

quaisquer documentos exigidos neste Edital no ato da inscrição serão automaticamente 

desclassificados e eliminados do processo seletivo.  

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA O REAPROVEITAMENTO DE MÓDULOS DO 

PROGESTÃO 

 

4.1 Para o aproveitamento de disciplinas ou módulos a Unitins irá recolher os certificados e 

históricos do PROGESTÃO, apresentados na matrícula. O conteúdo destes documentos (notas, 

frequência, ementas) serão analisados para aproveitamento dos conteúdos e cargas horárias 

ministradas. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1 O Processo Seletivo será composto por uma etapa eliminatória e uma classificatória, 

conforme descrito a seguir: 

 

a) Etapa eliminatória: Análise dos documentos listados no item 3.2; 

b) Etapa classificatória: Tempo de exercício, em semestres, na gestão e magistério nas redes 

de ensino estadual e municipal do Estado do Tocantins. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1 A ordem de classificação será definida de acordo com a pontuação obtida pelos 

candidatos durante o processo de Análise Curricular em ordem decrescente (da maior para a 

menor nota). 

 

6.2 Em caso de empate na pontuação final, far-se-á o desempate, para fins de classificação, 

obedecendo à seguinte ordem:  

a) maior idade, conforme art. 27 da lei nº 10.741/2013 (estatuto do idoso);  

b) maior titulação acadêmica;  

c) maior pontuação nos critérios de avaliação do Anexo III do Edital. 

 

6.3 Caso haja desistência formalizada de aluno já matriculado antes do início do curso, ou a 

não efetivação da matrícula de um dos aprovados, serão convocados os próximos classificados da 

lista para ocupar a vaga remanescente, respeitando-se a ordem de classificação decrescente.  
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7. DO RESULTADO PRELIMINAR E SUA DIVULGAÇÃO 

  

7.1  O resultado parcial do Processo Seletivo será divulgado na data prevista de 22 de maio 

de 2020, no sítio eletrônico da Unitins, www.unitins.br. 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1 Os candidatos poderão interpor recursos, devidamente fundamentados e encaminhados 

para o e-mail do curso de pós-graduação posgraduacao@unitins.br, no período de 23 a 24 de 

maio de 2020. No título dos e-mails de recurso deverá constar “à Comissão de Seleção do Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Educacional” e no corpo do e-mail deverá constar a sua 

contestação e argumentação quanto aos fatos ocorridos.  

 

8.2 Caso haja solicitação de recurso, a resposta por e-mail dar-se-á 02 (dois) dias após a 

interposição do recurso. 

 

9. DO RESULTADO FINAL E SUA DIVULGAÇÃO 

 

9.1 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado na data prevista de 27 de maio de 

2020 no sítio eletrônico da Unitins, www.unitins.br e, posteriormente, no Diário Oficial do Estado. 

 

10. DA MATRÍCULA  

 

10.1 As matrículas deverão ser feitas pelo aluno ou por procurador devidamente constituído 

com procuração original autenticada em cartório, acompanhada do documento de identidade do 

procurador, no período de 08 a 19 de junho de 2020 exclusivamente na Secretaria Acadêmica da 

Pós-Graduação, localizada na sede administrativa da Unitins, em horário comercial (dias úteis) das 

08h às 12h e das 14h às 18h de segunda a sexta-feira, conforme endereço abaixo. 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

SECRETARIA ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUADRA 108 SUL, ALAMEDA 11, LOTE 3 – CAIXA POSTAL: 173 - CEP: 

77020-112 – PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. 

 

10.2 No ato da matrícula, o candidato aprovado ou seu procurador legalmente constituído, 

deverá apresentar os documentos originais solicitados no ato da inscrição, para fins de conferência e 

validação. 
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10.3 O candidato aprovado que não comparecer no período determinado para efetivação da 

matrícula será considerado desistente e perderá a vaga, sendo convocado o próximo candidato 

melhor classificado da lista de espera. 

 

10.4 O cronograma das aulas será entregue no ato da matrícula. 

 

10.5 Não será permitido o trancamento de matrícula. 

 

11. DO INVESTIMENTO 

 

11.1 O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Educacional para Complementação 

do Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares - PROGESTÃO: 4ª edição – da 

Rede Municipal de Ensino e Edição On-line - Piloto II da Rede Estadual de Ensino terá o valor de 

R$ 802,00 (Oitocentos reais) por aluno, podendo ser pago das seguintes formas: 

 Parcela única no ato da matrícula - no valor de R$ R$ 802,00 (Oitocentos e dois reais); 

 02 (duas) Parcelas iguais – (matrícula + 01 (uma)) parcela de R$ 401,00 (Quatrocentos e 

um reais); 

 03 (três) Parcelas iguais (matrícula + 02 (duas)) parcelas de R$ 267,33 (Duzentos e 

sessenta e sete reais e trinta e três centavos); 

 04 (quatro) Parcelas iguais (matrícula + 03 (três)) parcelas de R$ 200,50 (Duzentos reais e 

trinta e cinquenta centavos); 

 05 (cinco) Parcelas iguais (matrícula + 04 (quatro)) parcelas de R$ 160,40 (Cento e 

sessenta reais e quarenta centavos); 

 

11.2 A primeira parcela deverá ser paga no ato da matricula e as demais nos meses 

subsequentes. 

 

12.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

   

12.1 O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Educacional da Unitins será regido 

pelo disposto no Regimento da Pós-Graduação Lato Sensu, publicado em diário oficinal em 10 de 

agosto de 2018, sem prejuízo das disposições específicas do Estatuto, do Regimento Geral da 

Instituição e de outras Normas, Atos e Resoluções baixadas pelos Órgãos Colegiados Competentes. 

 

12.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos e comunicados 

referentes a este processo seletivo que sejam publicados no Diário Oficial do Estado do Tocantins e 

no sítio eletrônico da Unitins: www.unitins.br, e o pleno cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

12.3 Haverá desclassificação e exclusão do processo de seleção e do curso o candidato que: 
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a) Fizer declaração falsa ou inexata em qualquer documento, podendo sofrer as sanções 

legais; 

b) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem o atendimento a todos 

os requisitos exigidos pelo presente edital. 

 

12.4 A Unitins não custeará diárias, deslocamento e nem hospedagem aos participantes do 

processo seletivo. 

 

12.5 A Unitins não financiará a aquisição de material didático e pedagógico aos alunos durante 

o curso. 

 

12.6 Eventuais ocorrências registradas durante o processo seletivo que, porventura, não 

estiverem contempladas neste Edital, deverão ser encaminhadas aos Coordenadores do Curso de 

Pós-Graduação, à Diretoria de Pós-Graduação e à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da Unitins, 

para análises e providências. 

 

12.7 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 

aceitação tácita das condições do processo seletivo tais como se acham estabelecidas no Edital e nas 

normas legais e regulamentares pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

12.8  A Unitins não se responsabiliza por eventuais prejuízos aos candidatos decorrentes de 

correspondência atrasada/devolvida/extraviada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

nos casos em que a inscrição for realizada via Sedex. 

 

 

Palmas - TO, 17 de março de 2020. 

 

 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (respondendo) 

 

_______________________________ 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor da Unitins 

_________________________________ 

Prof.ª Ma. Elizabeth Maria Lopes Toledo 

 Coordenadora do Curso Lato sensu em Gestão Educacional 

_________________________________ 

Prof.ª. Drª. Leda Veronica Benevides D. Silva 
Diretora de Pós-Graduação  

_________________________________ 

Prof.ª. Drª. Leda Veronica Benevides D. Silva 
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