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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 002/PPGCont-2021 

SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL PARA DISCIPLINAS DO CURSO DE MESTRADO EM 

CONTABILIDADE 2º SEM/2021 

O Programa de Pós-Graduação em Contabilidade informa a abertura de processo seletivo para aluno 

especial em disciplinas eletivas do 2º semestre de 2021: 

1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

Período: 12 de agosto a 15 de agosto de 2021. 

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

Documentação (a ser inserida nos anexos da ficha de inscrição eletrônica): 

1. Cópia da carteira de identidade (formato pdf); 

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

3. Currículo Lattes (formato pdf e não é necessário documentar); 

4. Carta de intenções, justificando a escolha e interesse em cursar a disciplina, bem como suas 

intenções quanto a possibilidade de tornar-se aluno regular do Programa de Pós-Graduação em 

Contabilidade – PPGCont (formato pdf); 

5. Pagamento da taxa de inscrição: O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado 

através de Guia de Recolhimento Único (GRU) simples, gerado no momento da inscrição 

(desabilitar o bloqueador de pop-up do navegador). O recolhimento da GRU deve ser efetuado 

exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. Em nenhuma hipótese haverá devolução do 

valor da taxa de inscrição. 

Valor: R$ 100,00 (cem reais). 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição on-line e anexar a documentação 

comprobatória digitalizada no site siposg.furg.br. 

3. DA SELEÇÃO: 

A seleção será realizada por meio da análise da carta de intenções para cursar a disciplina pretendida. 

Observa-se que o processo visa selecionar candidatos que tenham interesse e possibilidade de se 

tornarem alunos regulares. 

4. DO RESULTADO: 

Os resultados serão divulgados nos sites www.siposg.furg.br e http://www.ppgcont.furg.br/ 

a) Resultado preliminar: até o dia 17 de agosto de 2021. 

b) Período para recurso: 18 de agosto de 2021. 

c) Resultado final: até o dia 19 de agosto de 2021. 

http://www.siposg.furg.br/
http://www.ppgcont.furg.br/
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5. DA MATRÍCULA: 

Os candidatos selecionados no Processo Seletivo deste Edital deverão encaminhar solicitação de 

matrícula à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – PPGCont, até o dia 

19/08/2021, para efetivação da matrícula. Caso o candidato não realize a solicitação no prazo previsto, 

estará configurada a desistência da vaga. 

 

6. DAS VAGAS: 
A seleção dos candidatos será realizada pelo docente responsável pela disciplina. Para o 2º semestre de 

2021 serão oferecidas vagas nas seguintes disciplinas: 

Dia da Semana Horário Disciplina Vagas Professora 

Quinta-feira 
13:30 às 

16:00 
Tecnologias da Educação 01 

Flávia Verônica Silva 

Jacques 

Quinta-feira 
13:30 às 

16:00 h 
Estratégia e Competividade 01 Lívia Castro D’Ávila 

 

7. Cronograma Resumido 

Data Atividade 

11/08/2021 Publicação do Edital 

12/08 a 15/08/2021 Prazo para as Inscrições 

17/08/2021 Publicação do Resultado Preliminar 

18/08/2021 Prazo para Apresentação de Recurso 

19/08/2021 Publicação do Resultado Final 

19/08/2021 Matrícula dos Selecionados 

 

 

Rio Grande, RS, 11 de agosto de 2021. 

 

  

Prof. Dr. Alexandre Costa Quintana 

Coordenador  PPGCont/ICEAC/FURG 


