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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria de Modalidades de Ensino e Temá�cas Especiais-Coord. de Tem. Esp.
e Transvers.Curricular

 

Memorando.SEE/DMTE - CTETC.nº 26/2022

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2022.

Para: Superintendências Regionais de Ensino

  
  Assunto: Divulgação do Curso para professores que atuam nas Escolas/Unidades Socioeduca�vas
 
  Referência: Processo nº 1260.01.0024062/2022-11.
  

Senhor (a) Superintendente,

 

Com os mais cordiais cumprimentos, encaminhamos para conhecimento e divulgação  às
escolas que atendem ao Sistema Socioeduca�vo sob a circunscrição dessa Superintendência Regional de
Ensino, o folder do Curso de Capacitação para Professores que atuam no Sistema Socioeduca�vo de
Minas Gerais (42379794).

O curso será ofertado pelo Núcleo de Ensino a Distância da Superintendência Educacional
de Segurança Pública, com duração de 20 horas, em formato EAD, com a�vidades assíncronas, no
período de 03/03/2022 a 06/05/2022. Seu obje�vo é apresentar informações sobre as especificidades do
atendimento socioeduca�vo no Estado de Minas Gerais, enfa�zando o eixo educacional das medidas
socioeduca�vas e es�mulando a construção de conhecimentos que favoreçam a atuação dos professores
atuantes nas Unidades Socioeduca�vas.

A  inscrição do curso  para os professores em exercício nas escolas estaduais que
atendem ao Sistema Socioeduca�vo deverá ser efetuada de 21/02/2022 a 14/03/2022, por meio do link:
h�p://ead.seguranca.mg.gov.br/.

Contando com a parceria dessa Superintendência Regional de Ensino, agradecemos
antecipadamente pela atenção dispensada.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Adriana Soares Nunes de Queiroz, Servidor (a) Público
(a), em 17/02/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Benchetrit dos Santos, coordenador, em
17/02/2022, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Queiroz de Aragão, Diretora, em 18/02/2022, às
09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 42279614
e o código CRC A38D12F6.

Referência: Processo nº 1260.01.0024062/2022-11 SEI nº 42279614
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