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EDITAL Nº 06/2021 
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), atendendo às necessidades essenciais e temporárias de um 
projeto específico da Instituição, torna público que estarão abertas de 20 de abril de 2021  
até o PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES, as inscrições para selecionar 
candidatos ao ingresso do curso de Especialização Lato Sensu em Educação Online e 
Recursos digitais Interativos e Colaborativos, nos termos da Resolução CNE/CES N° 
01, de 03 de abril de 2001, da Portaria N° 87/MEC de 07 de maio de 2004 e em 
conformidade com as Normas Gerais da Pós-Graduação na UFT (Resolução Consepe nº 
10/2018), conforme discriminação a seguir: 

 
 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 
1.1. As inscrições estarão abertas até preencherem as vagas remanescentes, e serão 
efetuadas por meio do link: 
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx  

 

2. DAS VAGAS 

 
2.1. Serão disponibilizadas 40 vagas remanescentes. 

 

4.DO CRONOGRAMA 

 

Data  Evento Local 

Até 
preenchimento 

das vagas 
remanescentes 

Inscrições 
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCur
sosEventos.aspx 

 
Publicações 

semanais 
Resultado https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/  

 

http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/


2 

 

 Até 5 (cinco) 
dias após 

informação do 
resultado para 
o(a) aluno(a)  

Matrícula 
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInsc

rito.aspx 

 

 

Imediato após a 
matrícula 

Envio de 
documentação 

E-mail: poseducacaoonline@mail.uft.edu.br  

 

   

Imediato 
Entrada no 
curso 

 AVA Moodle   
https://ead.uft.edu.br/course/view.php?id=984 

 

ONOGRAMA 

2.2 Passo a passo para a inscrição: 
 
Passo 1 – Entrar no site 
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx  
 

Passo 2 – Após cadastro, gerar boleto de pagamento de inscrição (R$ 50,00); 
 
Passo 3 – Aguardar o resultado da inscrição que será divulgado semanalmente no site do 

curso https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/   e no e-mail do candidato. 

Passo 4 – Após acesso ao resultado entrar no Portal do Inscrito 

http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx   e gerar o boleto da 

matrícula. 

Passo 5 – Após o pagamento do boleto, enviar a documentação listada no item 2.4 no 

e-mail do curso (poseducacaoonline@mail.uft.edu.br)  para efetuar a matrícula. 

2.3 A entrada no curso é imediata após a efetivação da matrícula. 

 
2.4 Documentos necessários para a Matrícula: 
 
a) RG digitalizado frente e verso; 
b) CPF; 

c) Certidão de nascimento ou casamento; 

d) Comprovante de quitação de obrigações eleitorais; 

e) 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. 

f) Comprovante de endereço; 

g) Cópia do certificado de reservista (homem); 

h) Comprovante do pagamento da taxa de matrícula, no valor de R $348,66. A matrícula 
corresponde à primeira das 13 mensalidades. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

mailto:poseducacaoonline@mail.uft.edu.br
https://ead.uft.edu.br/course/view.php?id=984
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
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3.1 Somente serão considerados candidatos efetivos do curso, aqueles que procederem 
o pagamento da matrícula.  

3.2 No caso da entrada do candidato em disciplinas em andamento, as que já foram 
ministradas serão disponibilizadas, sem prejuízo para o mesmo, posteriormente em data  
a ser definida pela Coordenação do curso.  
 
3.3 As demais cláusulas e condições dos editais publicados para este processo seletivo 
permanecem inalteradas. 

3.4 Mais informações podem ser obtidas através do e-mail  
poseducacaoonline@uft.edu.br  ou contato (63)32294136 (apenas Whatsapp). 

 

Palmas, 20 de abril de 2021. 

 
 

 

 
Elaine Jesus Alves 

Coordenadora do curso 

mailto:poseducacaoonline@uft.edu.br

