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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ALUNO ESPECIAL PARA DISCIPLINAS 

DO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO – 02/2020  

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação informa seus critérios para o processo seletivo de 

aluno especial para disciplinas do curso de Mestrado em Educação – 02/2020:  

 

1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: Período: 13 e 14 de outubro de 2020 

Local: As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.siposg.furg.br.  

Valor da inscrição: R$ 70,00 (setenta reais) – vencimento em 15 de outubro de 2020. 

 

O boleto será gerado após o preenchimento do formulário de inscrição.  

O pagamento da GRU é realizado exclusivamente no Banco do Brasil.  

Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da taxa de inscrição.  

 

Documentação:  

1. Cópia da carteira de identidade e do CPF ou do passaporte para estrangeiros (em formato pdf); 

2. Cópia da certidão de nascimento ou de casamento (em formato pdf); 

3. Cópia do diploma de graduação ou atestado de conclusão do curso (em formato pdf); 

4. Currículo Lattes (em formato pdf); 

5. Carta de intenção, justificando a escolha e interesse em cursar a disciplina. Nesta carta de 

intenção deve constar o nome da disciplina e do respectivo professor. (em formato pdf); 

*Toda a documentação deverá ser anexada em formato pdf.  

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar a documentação comprobatória de 

forma digitalizada.  

 

Resultado da Homologação das Inscrições: 20/10/2020  

Não serão homologadas inscrições com qualquer pendência na documentação.  

 

3. DA SELEÇÃO: 

A seleção será realizada com base na análise do currículo do candidato e da justificativa para cursar 

a disciplina pretendida expressa na carta de intenção. O currículo do candidato terá peso 4 e a carta 

de intenção peso 6. 

 

4. DO RESULTADO: Os resultados serão divulgados nos sites www.siposg.furg.br e 

www.ppgedu.furg.br e publicados no mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Educação. 

 

Resultado Preliminar: 22/10/2020 

Resultado Final: 26/10/2020 
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5. DOS RECURSOS: 

Os recursos deverão ser encaminhados, exclusivamente, via www.siposg.furg.br. 

 

Os recursos referentes a homologação das inscrições devem ser enviados no dia 21/10/2020.  

Os recursos questionando o resultado preliminar do processo de seleção devem ser enviados no dia 

23/10/2020.  

 

6. DA MATRÍCULA:  

Será realizada mediante envio da manifestação de intenção na matrícula para o e-mail 

ppgeducaao@furg.br, durante os dias 28 e 29 de outubro de 2020. 

Quanto à documentação, será considerada aquela inserida por ocasião da inscrição, podendo a 

Coordenação do Programa solicitar as vias originais para conferência a qualquer momento, ficando 

o candidato/aluno responsável pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados via 

sistema.  

 

7. DAS VAGAS: Conforme o Regulamento do Programa, o candidato poderá concorrer somente 

para uma disciplina ofertada. A seleção dos candidatos será realizada pelo docente responsável pela 

disciplina. Para o 2º semestre de 2020 serão oferecidas vagas nas seguintes disciplinas: 

 

Disciplina Horário Docente Vagas 

09287P - Práticas educativas e a noção de 
problematização – “lições” de método em 

Michel Foucault (02 CR) 

Segunda-feira 
17h30min – 
18h:30min 

Prof. Luiz Felipe Hecktheuer 

 
03 

09354P – Currículo, Língua e Cultura (02CR) Terça-feira 
14h-17h 

Profa. Maria Mertzani 

 
03 

09299P Leituras e estudos de Michel Foucault Quarta-feira 

17-19h 

Profa. Kamila Lockmann 

 
03 

09409P – Metodologia qualitat. Aplicada à 
educação com suporte do Programa NVIVO 

(03 CR) 

Sexta-feira Prof. Ricardo Severo 

 
01 
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CRONOGRAMA RESUMIDO:  

 

Atividade Data 

Publicação do Edital 07 de outubro de 2020 

Inscrições 13 e 14 de outubro de 2020 

Vencimento da GRU 15 de outubro de 2020 

Homologação das Inscrições 20 de outubro de 2020 

Recurso  21 de outubro de 2020 

Resultado Preliminar 22 de outubro de 2020 

Recurso 23 de outubro de 2020 

Resultado Final 26 de outubro de 2020 

Matrículas 28 e 29 de outubro de 2020 

 

Obs.: as aulas terão início na semana do dia 03 de novembro de 2020. 

 

 

 

Rio Grande, 07/10/2020  

 

 

Profa. Dra. Raquel Pereira Quadrado  

Coordenadora do PPG em Educação 


