
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

EDITAL N.º 10/2018/REI/IFTO, DE 15 DE MARÇO DE 2018

RETIFICAÇÃO N.º 1

SELEÇÃO INTERNA DE DOCENTES DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS – PARFOR/CAPES/IFTO

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pelo Decreto de 6 de maio de 2014, publicado
no Diário Oficial da União de 7 de maio de 2014, seção 2, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna pública a retificação n.º 1 do Edital n.º 10/2018/REI/IFTO, de 15 de março
de  2018,  de  seleção  de  Professor  Formador,  vagas  remanescentes,  para  atuar  no  Plano
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica no âmbito do Instituto Federal do
Tocantins (Parfor/Capes/IFTO), a ser implementado em conformidade com o número de cotas
de bolsas disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– Capes –, com o Projeto Pedagógico de Curso, com as Portarias MEC/Capes n.º 82/2017 e
n.º 159/2017, conforme segue:

Onde se lê:

 ANEXO II

QUADRO DE OFERTA DE VAGAS OFERTADAS

- Módulo V - 
(...)

1ª LICENCIATURA - EDUCAÇÃO FÍSICA
MÓDULO V

DISCIPLINA CH N.º DE
VAGAS

Titulação
requerida

(Graduação)
EMENTA

ESTÁGIO
CURRICULAR
SUPERVISIONADO
I1

e

100 1
Licenciatura
em Educação

Física

Levantamento das formas de
sistematização do ensino da
educação física na escola, tendo
como referência o que propõem as
Diretrizes Curriculares para os
diferentes níveis de escolaridade.
Co-participação no ensino da
educação física na educação
infantil; Elaboração de relatório
de campo.
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PRÁTICA COMO
COMPONENTE
CURRICULAR1

50 1

Verificar o disposto no PPC,
disponível em
http://portal.ifto.edu.br
/ifto/colegiados/consup
/documentos-aprovados
/ppc/campus-palmas/licenciatura-
em-educacao-fisica

1 O interessado, ao selecionar este grupo de componentes curriculares, se responsabilizará por
administrar a execução destes dois componentes curriculares, nos moldes regulamentados no
edital. Esclarecimentos adicionais:
a) para o Estágio Curricular Supervisionado I, serão disponibilizadas duas cotas de bolsas. A
carga horária apresentada refere-se à quantidade de horas que os estudantes deverão cumprir
para aprovação neste componente curricular. Demais orientações sobre o Estágio Curricular
Supervisionado I, constarão do edital.
b) para o componente curricular de Prática como Componente Curricular, serão
disponibilizadas 3 cotas de bolsas.
O interessado, selecionado, receberá, portanto, 5 cotas de bolsas, pagos conforme previsto no
edital.

- Módulo VI -

(...)

1ª LICENCIATURA - EDUCAÇÃO FÍSICA
MÓDULO VI

DISCIPLINA CH N.º DE
VAGAS

Titulação
requerida

(Graduação)
EMENTA

ESTÁGIO
CURRICULAR
SUPERVISIONADO
II1

e

PRÁTICA COMO
COMPONENTE

CURRICULAR1

100 1

Licenciatura
em Educação

Física

Participação no processo de
planejamento, avaliação e
operacionalização do ensino da
educação física em turmas do
Ensino Fundamental – 1º ao 5º
ano; Elaboração de relatório de
campo.

50 1

Verificar o disposto no PPC,
disponível em
http://portal.ifto.edu.br
/ifto/colegiados/consup
/documentos-aprovados
/ppc/campus-palmas
/licenciatura-em-educacao-fisica

1 O interessado, ao selecionar este grupo de componentes curriculares, se responsabilizará por
administrar a execução destes dois componentes curriculares, nos moldes regulamentados no
edital. Esclarecimentos adicionais:
a) para o Estágio Curricular Supervisionado II, serão disponibilizadas duas cotas de bolsas. A
carga horária apresentada refere-se à quantidade de horas que os estudantes deverão cumprir
para aprovação neste componente curricular. Demais orientações sobre o Estágio Curricular
Supervisionado II, constarão do edital.
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b) para o componente curricular de Prática como Componente Curricular, serão
disponibilizadas 3 cotas de bolsas.
O interessado, selecionado, receberá, portanto, 5 cotas de bolsas, pagos conforme previsto no
edital.

Leia-se:

 ANEXO II

 - Módulo V -

1ª LICENCIATURA - EDUCAÇÃO FÍSICA
MÓDULO V

DISCIPLINA CH N.º DE
VAGAS

Titulação
requerida

(Graduação)
EMENTA

ESTÁGIO
CURRICULAR
SUPERVISIONADO
I1

e

PRÁTICA COMO
COMPONENTE

CURRICULAR1

100

1
Licenciatura
em Educação

Física

Levantamento das formas de
sistematização do ensino da
educação física na escola, tendo
como referência o que propõem as
Diretrizes Curriculares para os
diferentes níveis de escolaridade.
Co-participação no ensino da
educação física na educação
infantil; Elaboração de relatório
de campo.

50

Verificar o disposto no PPC,
disponível em
http://portal.ifto.edu.br
/ifto/colegiados/consup
/documentos-aprovados
/ppc/campus-palmas/licenciatura-
em-educacao-fisica

1 O interessado, ao selecionar este grupo de componentes curriculares, se responsabilizará por
administrar a execução destes dois componentes curriculares, nos moldes regulamentados no
edital. Esclarecimentos adicionais:
a) para o Estágio Curricular Supervisionado I, serão disponibilizadas duas cotas de bolsas. A
carga horária apresentada refere-se à quantidade de horas que os estudantes deverão cumprir
para aprovação neste componente curricular. Demais orientações sobre o Estágio Curricular
Supervisionado I, constarão do edital.
b) para o componente curricular de Prática como Componente Curricular, serão
disponibilizadas 3 cotas de bolsas.
O interessado, selecionado, receberá, portanto, 5 cotas de bolsas, pagos conforme previsto no
edital.

- Módulo VI -

1ª LICENCIATURA - EDUCAÇÃO FÍSICA
MÓDULO VI

DISCIPLINA CH N.º DE
VAGAS

Titulação
requerida

(Graduação)
EMENTA
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ESTÁGIO
CURRICULAR
SUPERVISIONADO
II1

e

PRÁTICA COMO
COMPONENTE

CURRICULAR1

100

1
Licenciatura
em Educação

Física

Participação no processo de
planejamento, avaliação e
operacionalização do ensino da
educação física em turmas do
Ensino Fundamental – 1º ao 5º
ano; Elaboração de relatório de
campo.

50

Verificar o disposto no PPC,
disponível em
http://portal.ifto.edu.br
/ifto/colegiados/consup
/documentos-aprovados
/ppc/campus-palmas
/licenciatura-em-educacao-fisica

1 O interessado, ao selecionar este grupo de componentes curriculares, se responsabilizará por
administrar a execução destes dois componentes curriculares, nos moldes regulamentados no
edital. Esclarecimentos adicionais:
a) para o Estágio Curricular Supervisionado II, serão disponibilizadas duas cotas de bolsas. A
carga horária apresentada refere-se à quantidade de horas que os estudantes deverão cumprir
para aprovação neste componente curricular. Demais orientações sobre o Estágio Curricular
Supervisionado II, constarão do edital.
b) para o componente curricular de Prática como Componente Curricular, serão
disponibilizadas 3 cotas de bolsas.
O interessado, selecionado, receberá, portanto, 5 cotas de bolsas, pagos conforme previsto no
edital.

Francisco Nairton do Nascimento
Reitor do Instituto Federal do Tocantins

Documento  assinado  eletronicamente  por  Francisco  Nairton  do  Nascimento,
Reitor,  em  21/03/2018,  às  15:32,  conforme  horário  oficial  de  Brasília,  com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste  documento  pode ser  conferida no site  http://sei.ifto.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0309891 e o código
CRC 75269115.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado
Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul
CEP 77.020-450      Palmas - TO
(63) 3229-2200
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br
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Referência: Processo nº 23235.006087/2018-16 SEI nº 0309891
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