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O  Programa  de  P s-Gradua o  em  Educa o  informa  seus  crit rios  para  o   processo
seletivo de aluno especial para disciplinas do curso de Mestrado em Educa o - 2/2013:

1.  DO PER ODO DE INSCRI O:

Per odo: de 19 a 26 de julho de 2013

Local:  As inscri es  ser o  realizadas  exclusivamente  pelo  site  www.siposg.furg.br.  Valor  da
inscri o: R$ 50,00 (cinquenta reais). O boleto ser  gerado ap s o preenchimento do formul rio
de inscri o. O pagamento da GRU  realizado exclusivamente no Banco do Brasil. 

Documenta o:

1. C pia da carteira de identidade;
2. C pia do diploma de gradua o ou atestado de conclus o do curso;
3. C pia da certid o de nascimento ou de casamento;
4. Curr culo Lattes;
5. Carta de inten o, justificando a escolha e interesse em cursar a disciplina.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRI O:
O  candidato  dever  preencher  o  formul rio  de  inscri o  e  anexar  a  documenta o

comprobat ria digitalizada.

3. DA SELE O:
A  sele o  ser  realizada  com  base  em  an lise  do  curr culo  do  candidato  e  da

justificativa para cursar a disciplina pretendida.

Em nenhuma hip tese haver  devolu o do valor da taxa de inscri o.

4. DO RESULTADO:
Os  resultados  ser o  divulgados  nos  sites  www.siposg.furg.br;  e  www.ppgedu.furg.br  e
publicados  no  mural  da  Secretaria  do  Programa  de  P s-  Gradua o  em  Educa o  at  o  dia
02/08/2013.

http://www.siposg.furg.br


Jo o Alberto da Silva1TE- Alfabetiza o
em Ci ncias e
Matem tica

Quarta-Feira
Das 9 hs s 12 hs

Mara Rejane Os rio4TE-LD- Reformas
Contempor neas e

a Forma o do
Professor

Ter a-feira
Das 14 hs s 16 hs

(quinzenal)

V nia Chaigar3TE- Educa o e
Mem ria

Segunda-feira
Das 14 hs s 16 hs

(quinzenal)

Paula Ribeiro 
Raquel Quadrado

1Curr culo, Cultura
e Forma o e

Forma o Docente

Segunda-feira
Das 8 hs e 30 min. s

11 hs e 30 min.

PROFESSORVAGASDISCIPLINASHOR RIO

5. DA MATR CULA:

A matr cula ser  efetuada na Secretaria do Programa de P s-Gradua o em Educa o, sala F3,
do Pr dio 4 da FURG campus Carreiros, nos dias 05 e 06 de agosto, das 14h s 17h.

6. DAS VAGAS:

Segundo o Regulamento do Programa, o candidato poder  concorrer somente para uma
disciplina  ofertada  pelo  PPGEdu.  A  sele o  dos  candidatos  ser  realizada  pelo  docente
respons vel pela disciplina.

Para o 2  semestre de 2013 ser o oferecidas vagas nas seguintes
disciplinas:

Vanise dos Santos Gomes
Coordenadora


