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EDITAL Nº 03/2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM 

EDUCAÇÃO ONLINE E RECURSOS DIGITAIS INTERATIVOS E COLABORATIVOS 

 

 

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(Propesq), torna pública a Retificação do Edital nº 001/2021, de 19/02/2021, conforme 

discriminação a seguir: 

 

Onde se lê: 

 

2.1. Inscrições: 

a) De 19 de fevereiro a 19 de março de  2021, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos 

para o preenchimento das vagas para o ano letivo 2021/2022. 

b) As inscrições deverão ser efetuadas através do link: 
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx. 

2.2 A inscrição no processo seletivo ocorre em duas etapas: 1ª - Inscrição e geração/pagamento  do 

boleto; 2ª Envio dos documentos para Análise curricular. 

 

Leia-se: 

2.1. Inscrições: 

a) De 19 de fevereiro a 05 de abril  2021, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos 

para o preenchimento das vagas para o ano letivo 2021/2022. 

b) As inscrições deverão ser efetuadas através do link: 
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx. 

2.2 A inscrição no processo seletivo ocorre em duas etapas: 1ª - Inscrição e geração/pagamento  do 

boleto; 2ª Envio dos documentos para Análise curricular. 

 

Onde se lê: 

2.4  2ª etapa - Envio dos documentos para a Análise Curricular 
 

Local: palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo  

Passo 1: Após pagamento do boleto, clicar no link de cadastro a seguir:  

http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo
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palmas.uft.edu.br/sisma/prelogin 

Passo 2: Acessar o link de acesso a seguir: 

palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo  

Passo 3: Acessar o processo “Pós-graduação em Educação Online e Recursos Digitais Interativos e 

Colaborativos”. 

Passo 4: Entrar com o login e senha fornecidos no Passo 1 e anexar os documentos para a 

Homologação da inscrição e da Análise curricular. 

 

Leia-se: 

2.4  2ª etapa - Envio dos documentos para a Análise Curricular 
 

Local: palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo  

Passo 1: Após pagamento do boleto, clicar no link de cadastro a seguir:  

palmas.uft.edu.br/sisma/prelogin 

Passo 2: Acessar o link de acesso a seguir: 

palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo  

Passo 3: Acessar o processo “Pós-graduação em Educação Online e Recursos Digitais Interativos e 

Colaborativos”. 

Passo 4: Entrar com o login e senha fornecidos no Passo 1 e anexar os documentos para a 

Homologação da inscrição e da Análise curricular. 

2.4.1 Se não deseja fazer o processo pelo sistema descrito acima, o envio dos documentos 

para a Análise Curricular pode ser realizado pelo e-mail do curso: 

poseducacaoonline@uft.edu.br. 

2.4.2 Antes do envio da documentação, o candidato deverá fazer a primeira etapa do 

processo seletivo descrito no item 2.3 do Edital : gerar o boleto (neste link), pagar a inscrição 

e só então enviar os documentos para o e-mail poseducacaoonline@uft.edu.br. 

2.4.3Os documentos a serem enviados para fins de homologação seguem os mesmos do edital 

de abertura: 

a) Cópia digitalizada do diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso em qualquer 

curso superior reconhecido pelo MEC, em conformidade com a Resolução n.° 01 de 08/06/2007 

ou documento comprobatório de conclusão da graduação oferecido por instituição devidamente 

autorizada pelo MEC ou Declaração de Data de Formação do Curso fornecido pela Coordenação 

do curso de graduação do candidato.  

b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

http://palmas.uft.edu.br/sisma/prelogin
https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo
palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo
http://palmas.uft.edu.br/sisma/prelogin
https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo
mailto:poseducacaoonline@uft.edu.br
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
mailto:poseducacaoonline@uft.edu.br
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2.4.6 No MESMO e-mail, o candidato deverá enviar também os documentos digitalizados para 

Análise Curricular de acordo com a Tabela de pontuação (Anexo I) do edital. 

2.4.7 Este procedimento foi alterado para facilitar a inscrição dos candidatos. Aqueles que já se 

inscreveram e já enviaram a documentação pelo sistema descrito no item 2.4 continuam validados 

e NÃO precisam enviar novamente pelo e-mail. 

 

Onde se lê: 

DO CRONOGRAMA 

Ano Dia e Mês Descrição 

2021 

19 de fevereiro a 

19 de março 
Início e término das inscrições 

 

19  de março 

Última data para pagamento das inscrições e Envio dos 

documentos para Análise curricular 

22  a  24  de março Análise curricular 

25  de março Publicação do Resultado Preliminar 

26  de março Interposição de Recurso 

29  de março  Respostas aos recursos e Resultado final 

30  de março a 07 

de abril 
Matrículas online 

09  de abril Abertura do curso (Aula Magna online) (data provável) 

 

 

Leia-se: 

DO CRONOGRAMA 

Ano Dia e Mês Descrição 

2021 

19 de fevereiro a 

05 de abril 
Início e término das inscrições 

 

05 de abril 

Última data para pagamento das inscrições e Envio dos 

documentos para Análise curricular 

06 a 07 de abril Análise curricular 

08 de abril Publicação do Resultado Preliminar 

09 de abril Interposição de Recurso 
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12 de abril Respostas aos recursos e Resultado final 

13 de abril a 16 de 

abril 
Matrículas online 

19 de abril Abertura do curso (Aula Magna online) (data provável) 

 

 

 

Os demais dispositivos do Edital 01/2021 seguem inalterados. 

 

 

Palmas, 22 de março de 2021. 

 

Elaine Jesus Alves 

Matrícula 1525826 

Coordenadora do curso 


