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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
 
 

PROCESSO: 202200006009148

INTERESSADO: CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Assunto: Divulgação da lista de inscrições: curso “Cartografia escolar: prá�cas pedagógicas e a
construção do saber geográfico”. 

 

DESPACHO Nº 9/2022 - GEPPE- 18302

 

1. Versam-se os autos sobre a oferta da 1ª edição do curso Cartografia escolar: prá�cas
pedagógicas e a construção do saber geográfico, des�nados aos docentes da rede pública estadual
(Efe�vos e contratos) e das redes públicas municipais de Educação de Goiás, preferencialmente
licenciados em Geografia, com o obje�vo de  ampliar os conhecimentos teóricos sobre a Cartografia
escolar, o ensino de Geografia e as prá�cas de ensino. Além desse enfoque, será proposta uma discussão
sobre as principais mudanças e abordagens orientadas pelo DC-GO Ampliado, com base nas premissas na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no que tange ao processo de ensino e aprendizagem e às
prá�cas pedagógicas.

2. Neste sen�do encaminha-se a Vossas Senhorias, para conhecimento e divulgação, a
lista com 1. 560 cursistas inscritos (000027426170), informando que o curso terá início no dia 14 de
fevereiro de 2022.

3. Conforme Edital de Abertura de Inscrição nº 1/2022-CEPFOR (000027110436) os
recursos poderão ser encaminhados, até o dia 10 de fevereiro de 2022, para o e-mail da Gerência de
Estudos e Pesquisa para o Desenvolvimento dos Profissionais da Educação: geppe@seduc.go.gov.br, para
análise.

4. Ressalta-se que o(a) cursista deverá acessar a plataforma u�lizando os seguintes
dados:

Endereço: h�ps://escolavirtual.educacao.go.gov.br/ (Deverá ser digitado na barra de
endereço do seu navegador);

Usuário: CPF (Somente os números, sem hifens, pontos, traços etc.);

Senha inicial: CPF novamente (somente os números, sem hifens, pontos, traços etc.)

 5. Caso o(a) cursista já tenha realizado algum curso nessa plataforma, deverá digitar a
senha de cadastro que já possui. Havendo dificuldade de acesso à plataforma, nos colocamos à
disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários pelo e-mail da Gerência de Educação a
Distância: geed@seduc.go.gov.br 

6.Informa-se que, mesmo que o(a) cursista não tenha recebido o e-mail com a
confirmação de sua inscrição, ele poderá realizar o curso acessando a plataforma u�lizando os dados
anteriormente apresentados.
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Agradecemos a parceria e envolvimento na divulgação do curso aos docentes.

 

 

Wagner Alceu Dias 
Gerente de Estudos e Pesquisa para o Desenvolvimento dos Profissionais da Educação

 

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO DO (A) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, ao(s) 09 dia(s) do mês de fevereiro de
2022.

 

Documento assinado eletronicamente por WAGNER ALCEU DIAS, Gerente, em 09/02/2022, às
16:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027425836 e o código CRC 4E541005.

 

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO 

Quinta Avenida, Quadra 71, n.º 212, Setor Leste Vila Nova CEP 74643-030 Goiânia-GO Sala 20
Contato: (62) 3243-6772
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