EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ALUNO ESPECIAL PARA DISCIPLINA
DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA – 2/2013
Edital PPGH n. 03/2013
O Programa de Pós-Graduação em História informa seus critérios para o processo
seletivo de candidatos as vagas de aluno especial para disciplina do curso de
Mestrado Profissional em História – 2/2013:
1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
Período: de 17 a 21 de agosto de 2013.
Local: As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.siposg.furg.br.
Valor da inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais). O boleto será gerado após o
preenchimento do formulário de inscrição. O pagamento da GRU é realizado
exclusivamente no Banco do Brasil.
Documentação:
1. Cópia da carteira de identidade;
2. Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
3. Cópia do diploma de graduação ou atestado de provável formando;
4. link do Currículo Lattes;
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar a documentação
exigida no item (1) de forma digitalizada.
3. DA SELEÇÃO:
A seleção será realizada com base em análise do currículo e da justificativa do
candidato para cursar a disciplina pretendida.
4. DO RESULTADO:
Os resultados serão divulgados no site www.siposg.furg.br e publicado no site do
PPGH www.poshistoria.furg.br até dia 21/08/2013.
5. DA MATRÍCULA:
A matrícula será efetuada na Secretaria da Pós-Graduação Mestrado Profissional em
História, no anexo do Prédio 4, corredor do ICHI da FURG Campus Carreiros, no dia
22 de agosto de 2013, das 9:00 às 12:00.
6. DAS VAGAS:
Segundo o Regulamento do Programa, o candidato poderá cursar somente uma
disciplina ofertada pelo PPGH, na condição de aluno especial. Para o 2º semestre de
2013 serão oferecidas vagas somente da disciplina de Teoria e Metodologia da
Pesquisa em ensino de História, a qual será ofertada nas quintas-feiras das 9:45 às
12:10.

Rio Grande, 16 de agosto de 2013.
Júlia Silveira Matos
Coordenadora

