
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
EDITAL UNITINS/PROPESP/DIRPOSGRAD Nº 01/2020 – RETIFICADO 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio da Comissão de Seleção 

de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições legais, torna público a retificação 

do edital nº 001/2020, que trata das 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 

 

Onde se lê: 

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 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 
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HORÁRIO COMERCIAL (DIAS ÚTEIS) DAS 8H ÀS 12H E DAS 14H 
ÀS 18H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
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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; 

 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.  
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Leia-se: 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no período de 

17 de março a 18 de maio de 2020, podendo ser realizadas por e-mail ou 
encaminhadas via SEDEX, dentro do prazo estipulado neste Edital. 

 
a) As inscrições por e-mail poderão ser efetuadas encaminhando-se, 

para o endereço eletrônico posgraduacao@unitins.br, os documentos listados no 
item 3.2, digitalizados, em ordem, formando anexo único em formato "pdf". 

 
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, por e-mail ou Sedex, o candidato 
deverá apresentar os seguintes documentos: 

 
a) Formulário de Inscrição Discente (Anexo I); Checklist de 

Documentação para Inscrição – Discente (anexo II) e Quadro de 
Avaliação de Títulos / Atribuição de Pontos para Avaliação no 
Processo Seletivo para o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Gestão Educacional (anexo III), preenchidos e assinados; 

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; 
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 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Documento de alistamento militar, para candidatos do sexo 
masculino; 

 Título de eleitor; 

 Comprovante de quitação eleitoral, emitida pela justiça eleitoral;  

 01 (uma) fotografia 3X4 recente, com fundo branco. 
 

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.  
 

*Alteração realizada em virtude do Decreto nº 6.072, de 21 de março de 2020, 

que determina estado de calamidade pública em todo o território do Estado do 

Tocantins pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado mediante ato 

governamental. 

 

 

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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