FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)
PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA PARA CURSOS PRESENCIAIS DO PLANO NACIONAL DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PARFOR

CONVOCAÇÃO EM 3ª CHAMADA

A Universidade Federal do Tocantins, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, torna público o
resultado do Sorteio Público, objeto do edital de abertura nº 29/2012 de 02/05/2012, para os
os candidatos validados na Plataforma Freire, ingressantes nos cursos presenciais integrantes
do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, oferecidos no
segundo semestre de 2012, com início de atividades previstas para 02 de julho de 2012.

CALENDÁRIO DE MATRÍCULA

Data e Horário:

Local:

De 04/06/2012 a 08/06/2012 das 8h às 12h e Secretaria Acadêmica do Campus que oferece
das 14 h às 18h (exceto sábado e domingo)
o curso

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

A matrícula dos candidatos sorteados até o limite das vagas só se efetivará mediante a entrega
dos seguintes documentos originais (ou fotocópia autenticada):
a) Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio;
b) Histórico escolar do ensino médio ou equivalente;
c) Contracheque recente atestando o vínculo docente com instituição de educação básica
na rede pública de ensino;
d) Declaração comprobatória de estar atuando, na educação básica, em disciplina para a
qual está requerendo matrícula;
e) Declaração do tempo de exercício em sala de aula em instituição de educação básica
da rede pública;
f) Para os cursos de Pedagogia, apresentar declaração de estar no exercício da docência
na educação infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental;
g) Uma foto 3 x 4 recente;
h) Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cédula de identidade, ou , se estrangeiro, passaporte com visto temporário
devidamente atualizado ou , se for o caso, carteira de identidade para estrangeiro;
j) CPF próprio;

k) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação
eleitoral, no caso de candidatos maiores de 18 anos;
l) Certificado de quitação do serviço militar, no caso de candidato do sexo masculino e
maiores de 18 anos;
m) Comprovante de residência.
INÍCIO DAS ATIVIDADES

As atividades letivas estão com início previsto para 02 de julho de 2012. No entanto, a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) somente autorizará o
início de atividade letiva para turmas com no mínimo 30 alunos matriculados. Caso o número
de matriculados seja inferior ao mínimo exigido, a formação da turma dependerá de
autorização pela equipe PARFOR na CAPES.
Após a confirmação do número de alunos matriculados nos cursos que foram objetos de
sorteio, completando o número de vagas ofertadas e/ou completando o mínimo exigido pela
CAPES, a UFT publicará nota, no mural dos campi, e no portal www.uft.edu.br/parfor,
confirmando o início das atividades letivas.

RESULTADO DO SORTEIO

Considerando as vagas ofertadas para o semestre de 2012.2, convocamos para matrícula os
candidatos SUPLENTES, integrantes no Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica – PARFOR, objeto do edital de abertura nº 29/2012 de 02/05/2012.
CAMPUS DE PALMAS

Licenciatura em Pedagogia
Suplente
Ordem
1.

CPF

Nome

89478274104

JANETE ABREU DE MORAIS

2.

52056058120

GERALDA GOMES DA SILVA

3.

84916095120

MARIA MADALENA ARAUJO MARINHO

4.

78398541172

NEROLDE PEREIRA MAIA

5.

81070748153

REGINA DIAS VIEIRA

6.

00093178131

ANDREIA NUNES CAMELO

7.

82952590168

MARIA DIVINA VIEIRA DA SILVA

8.

61764469100

IRANI FERREIRA BARROS

9.

87667363153

JALDA GOMES DA SILVA

Será considerado desistente e imediatamente substituído por candidato sorteado em lista
de espera, aquele que não comparecer para a realização de matrícula nos dias e horários
determinados no Edital nº 29/2012 de 02/05/2012. Nesse caso, serão realizadas chamadas
sucessivas até a complementação das turmas.

Todas as questões estão normatizadas observando o disposto no Decreto nº 6.755, de 21 de
janeiro de 2009, e os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação.
Palmas, 01 de junho de 2012.

Isabel Cristina Auler Pereira
Pró-Reitora de Graduação

