Retorno às atividades
educacionais nas
ESCOLAS DO FUTURO
D E
G O I Á S
Bem-vindos(as) à nova proposta do ensino técnico e tecnológico de Goiás!
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), por meio da
Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape),
ﬁrmou parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) para gestão administrativa e pedagógica das Escolas do
Futuro do Estado de Goiás (EFGs), em
função do encerramento da vigência dos
contratos de gestão com as organizações
sociais (OSs), em 31/07/2021.
O convênio com a UFG/Funape propõe a
oferta de educação proﬁssional e tecnológica nas categorias de cursos de Educação
Proﬁssional
Tecnológica
de
Pós-graduação, Superior de Tecnologia,
Técnico de Nível Médio, Qualiﬁcação
Proﬁssional e Capacitação/Atualização,
nas modalidades presencial/REANP –

online. O convênio também prevê a
prestação de serviços tecnológicos e
fomento aos ambientes de Inovação (STAI)
nas Escolas do Futuro nos municípios de
Aparecida de Goiânia, Goiânia, Mineiros,
Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso
de Goiás, pelo prazo de 53 meses.
O intuito do convênio é a reestruturação
de toda a rede de educação proﬁssional e
tecnológica, desde a estrutura física à
pedagógica. Para tanto, a Sedi desenvolveu o projeto das Escolas do Futuro,
pensando a educação proﬁssional e tecnológica de forma disruptiva e buscou a
parceria da UFG, reconhecida nacionalmente pela qualidade do ensino e
pesquisa, para, em conjunto, operacionalizarem o projeto.

Goiânia, 02/08/2021.
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi)
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Esse é um esforço do Governo de Goiás
para intensiﬁcar a modernização do
Sistema Estadual de Educação Proﬁssional, Cientíﬁca e Tecnológica. O objetivo é o aperfeiçoamento das escolas, propondo cursos que fomentem os chamados empregos do futuro, inovação,
serviços tecnológicos e fomento ao ambiente de inovação.
É com imensa satisfação que a Sedi e
UFG, e demais órgãos envolvidos, iniciam
esta nova fase da Educação Proﬁssional e
Tecnológica no Estado de Goiás, a partir
do dia 20/09/2021, com o reinício das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas
Escolas do Futuro do Estado de Goiás.

