
  



  



  



 

  



  

PÚBLICO ALVO 

A todos aqueles que buscam a tão sonhada aprovação para o PROFESSOR do Estado de Goiás. 

O QUE OFERECEMOS? 

Também oferecemos a melhor estrutura para estudo e o melhor ambiente virtual para te 
auxiliar nos seus estudos em casa, com todas as aulas em vídeo, exercícios, resoluções e 
material em pdf. 

Além disso, o Instituto Delta Proto possui uma estrutura laboratorial com todas os 
equipamentos e instrumentos necessários para aulas práticas, além de contar com uma rede 
de empresas e instituições públicas conveniadas para que seu estágio supervisionado seja 
eficiente e de elevado conhecimento profissional. 

NOSSOS DIFERENCIAIS 

• APRENDIZAGEM EM ALTA PERFORMANCE: dicas, orientações e técnicas que vão 
auxiliar e potencializar o seu aprendizado.  

• ACESSO ILIMITADO ÀS AULAS: as aulas ficarão disponíveis no ambiente virtual, 
possibilitando o acesso de acordo com a disponibilidade e conveniência do aluno. 

• CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO: emissão após o término do período de acesso ao 
curso. 

• IDP MAPS: mapeamento dos temas mais cobrados nas provas.   

• CORPO DOCENTE: Professores renomados e com experiência na EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DE GOIÁS. 

• BIBLIOTECA VIRTUAL: Acesso a um grande acervo livros por meio de plataformas 
virtuais. 

• SIMULADO: Disponibilização de questões que se assemelham com o modelo de prova. 

 

CARGA HORÁRIA 

180 Hrs de Aulas Presenciais 



 
VALORES: 

MODALIDADE PRESENCIAL 

R$ 1.480,00 (À VISTA) 
10X R$ 148,00 (cartão sem juros) 
ou 

BOLETO (ENTRADA DE R$ 380,00 + 04 DE R$ 310,00) 

MODALIDADE TRANSMISSÃO AO VIVO 

R$ 780,00 (À VISTA) 
10X R$ 78,00 (cartão sem juros) 
ou 
BOLETO (ENTRADA DE R$ 280,00 + 03 DE R$ 250,00) 

------------------------------------------------------------------- 

TURMAS: 

Noturno: 

Seg |  Qua | Sex [19 às 22 Hrs – com 20 minutos intervalo] 

Final de Semana:  

Sábado [13 às 17 Hrs – com 20 minutos intervalo] 

Domingo [08 às 11 Hrs – com 20 minutos intervalo] 

CORPO DOCENTE 

Professores com vasta experiência na educação do ESTADO DE GOIÁS, além de ampla 
capacitação no direcionamento de estudos para formação profissional dos alunos. 

✅ Ana Júlia Furquim (Rio Verde) - Língua Portuguesa 

✅ Karen Proto (Rio Verde) – Avaliação 

✅ Nívea Oliveira Couto de Jesus (Rio Verde) – Organicidade Do Ensinar, Aprender E Pesquisar 

✅ Lídia Silva Rodrigues (Rio Verde) - Temas Educacionais E Pedagógicos 

✅ Cida Alves (Rio Verde) - Temas Educacionais E Pedagógicos 

✅ Nilton César (Goiânia) - Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e 

Econômica do Estado de Goiás e do Brasil. 

✅ Luiz Manso (Goiânia) – Currículo, BNCC e DC-GO e DC_GOEM 

✅ Maira Mendonça (Rio Verde) - Fundamentos legais da Educação Especial/Inclusiva e o Papel do 

Professor 



 



 


