
UNIVERSIDADE DE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – MESTRADO PROFISSIONAL

EDITAL No. 002/2014

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM HISTÓRIA  PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL- INGRESSO 

PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2014

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História – Mestrado Profissional, no 
uso de suas atribuições legais,  torna público e estabelece a retificação do Edital  Nº 001/2014, 
nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.

Item Prova Escrita
Onde se lê:

  Data:  04/03/2014,  às  09h00min,  em  local  a  ser  informado  no  site 
http://www.siposg.furg.br/curso/997 e pelo site www.poshistoria.furg.br

  Após as 09h00min a porta da sala de prova será fechada e nenhum candidato poderá adentrar 
o recinto atrasado.

  A prova escrita constará de 5 (cinco) questões elaboradas a partir dos pontos listados e o 
candidato poderá selecionar 2 (duas) questões para dissertar.

  Critérios para avaliação: Coerência e coesão textual (peso 1), construção e sustentação de 
argumentos (peso 1), articulação teórico/prática (peso 1), debate com os autores sugeridos (peso 
3), capacidade de síntese e sistematização coerente com o enunciado da prova (peso 2), precisão 
na leitura pública da prova (2).

  Os candidatos terão 3 horas para realização da prova, sendo que os primeiros 30 minutos 
serão reservados para consulta e às 2 horas e 30 minutos restantes ficarão para a execução da 
prova.

Leia-se:
   Data:   06/03/2014,   às 09h00min, na sala 4105, do prédio 4, do Campus Carreiros.   
  Após as 09h00min a porta da sala de prova será fechada e nenhum candidato poderá

adentrar o recinto atrasado.
  A prova escrita constará de 5 (cinco) questões elaboradas a partir dos pontos listados e o

candidato poderá selecionar 2 (duas) questões para dissertar.
  Critérios para avaliação: Coerência e coesão textual (peso 1), construção e sustentação de

argumentos (peso 1), articulação teórico/prática (peso 1), debate com os autores sugeridos
(peso 3), capacidade de síntese e sistematização coerente com o enunciado da prova (peso
2), precisão na leitura pública da prova (2).

  Os candidatos terão 3 horas para realização da prova, sendo que os primeiros 30 minutos
serão reservados para consulta e às 2 horas e 30 minutos restantes ficarão para a execução da
prova.

Item Leitura da Prova Escrita

Onde se lê:
  Data:  04/03/2014,  às  13h30min,  em  local  a  ser  informado  no  site 

http://www.siposg.furg.br/curso/997 e pelo site www.poshistoria.furg.br
  Após as 13h30min a porta da sala de prova será fechada e nenhum candidato poderá adentrar 



o recinto atrasado.
  A leitura pública da prova será realizada na presença da banca avaliadora e não pode ser 

comentada.
  O público universitário e comunidade poderão assistir a leitura pública da prova escrita.

Divulgação dos resultados da etapa 2: 06/03/2014 pelo site http://www.siposg.furg.br/curso/997 
e pelo site www.poshistoria.furg.br

Leia-se:
   Data:   06/03/2014,   às 13h30min, na sala 4105, do prédio 4, Campus Carreiros.  
  Após as 13h30min a porta da sala de prova será fechada e nenhum candidato poderá

adentrar o recinto atrasado.
  A leitura pública da prova será realizada na presença da banca avaliadora e não pode ser

comentada.
  O público universitário e comunidade poderão assistir a leitura pública da prova escrita.

Divulgação  dos  resultados  da  etapa  2:    07/03/2014    pelo  site   
http://www.siposg.furg.br/curso/997 e pelo site www.poshistoria.furg.br

Item Entrevistas

Onde se lê:
  Data:  11/03/2014,  a  partir  das  9:00,  em  local  a  ser  informado  no  site 

http://www.siposg.furg.br/curso/997 e pelo site www.poshistoria.furg.br
  A ordem das entrevistas será conforme a ordem da homologação das inscrições.
  Os  critérios  para  avaliação  da  Entrevista  serão  os  conhecimentos  e  as  experiências  dos 

candidatos relacionados à proposta de pesquisa, a capacidade de responder a questionamentos, a 
motivação do estudo, vínculo com o Programa, coerência na expressão da relação entre o tempo 
de execução de sua pesquisa e o da duração do Curso e disponibilidade de tempo para realização 
do Mestrado. (os critérios para a entrevista seguem no anexo II).

  Os candidatos deverão apresentar, no dia da entrevista, o currículo lattes documentado,
numerado e encadernado, conforme item 3.
Divulgação dos resultados da etapa 3: 14/03/2014 pelo site http://www.siposg.furg.br/curso/997 
e www.furg.br e ou www.poshistoria.furg.br 

Leia-se:
  Data: 08/03/2014, a partir das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00, na sala 4105, do prédio 

4, Campus Carreiros. 
  A ordem das entrevistas será conforme a ordem da homologação das inscrições.
  Os  critérios  para  avaliação  da  Entrevista  serão  os  conhecimentos  e  as  experiências  dos 

candidatos relacionados à proposta de pesquisa, a capacidade de responder a questionamentos, a 
motivação do estudo, vínculo com o Programa, coerência na expressão da relação entre o tempo 
de execução de sua pesquisa e o da duração do Curso e disponibilidade de tempo para realização 
do Mestrado. (os critérios para a entrevista seguem no anexo II).

  Os candidatos deverão apresentar, no dia da entrevista, o currículo lattes documentado,
numerado e encadernado, conforme item 3.

http://www.furg.br/
http://www.poshistoria.furg.br/


Divulgação  dos  resultados  da  etapa  3:    10/03/2014    pelo  site   
http://www.siposg.furg.br/curso/997 e     www.furg.br   e ou   www.poshistoria.furg.br     

Rui Grande,  23 de Fevereiro de 2014

(O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO)
Profa. Dra. Júlia Silveira Matos
Coordenadora do PPGH- Mestrado Profissional
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