	
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO – IE
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS A BOLSAS NO CURSO DE MESTRADO EM
EDUCAÇÃO – 1/2016

O Programa de Pós-Graduação em Educação torna público as inscrições para o processo seletivo para a
concessão de bolsas no Curso de Mestrado em Educação, junto as agências de fomento.
Número de bolsas: 02 bolsas com vigência até maio de 2016 com possibilidade de renovação.
Poderão se inscrever todos/as os/as alunos/as regulares do Programa de Pós-Graduação em
Educação (2015/2016).

I.  

DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS

A comissão de Seleção de bolsistas é composta pela Coordenadora do curso, uma professora e um
discente.
II.  

DO PERÍODO INSCRIÇÃO:

Período: 07 e 08 de março de 2016.
Local: As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.siposg.furg.br.
Documentação (digitalizada em arquivo PDF):
1.  

Ficha de inscrição

2.  

Currículo Lattes documentado somente do ano de 2015 (não enviar o link e sim o arquivo salvo

em PDF);
3.  

Declaração que o/a candidato/a não possui vinculo empregatício.

III.   DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
O/a candidato/a deverá preencher o formulário de inscrição e anexar a documentação comprobatória de
forma digitalizada e em PDF.
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Resultado da Homologação das Inscrições:
Não serão homologadas inscrições com qualquer pendência na documentação.
IV.   DA SELEÇÃO:
A seleção será realizada com base na análise do currículo lattes do/a candidato/a conforme tabela
abaixo:
Experiência de magistério
Exercício de tutoria

Até 1 ponto por ano de trabalho
0,3 pontos por tutoria na área de
educação
0,1 tutoria ponto por tutoria em outras
áreas
Bolsista de iniciação científica ou iniciação a 1 ponto por bolsa
docência CNpq/Capes/Fapergs outros órgão de
fomento
Bolsista de trabalho, monitoria, extensão
0,5 ponto por bolsa
Participante em projeto de pesquisa, ensino, 0,2 ponto por projeto
extensão
Artigo em periódico
2,0 pontos por artigo
Livro publicado
1, 5 pontos por livro
Capítulo de livro publicado
1,0 ponto por capítulo
Trabalho completo em anais
1, 0 ponto por trabalho
Resumo expandido
0,4 por resumo
Resumo
0,2 por resumo expandido
Apresentação de trabalho em evento
0, 5 por apresentação
Obs.:
•  

No caso da experiência profissional e bolsas será realizada média proporcional ao tempo.

•  

Os artigos, capítulos, livros, trabalhos devem ser anexados na integra. Não será aceito a página

inicial dos mesmos.
•  

Os artigos, capítulos, livros, trabalhos ainda não publicados serão considerados mediante

comprovação de aceite.
V.   DO RESULTADO:
Os resultados serão divulgados nos sites www.siposg.furg.br / www.ppgedu.furg.br e publicados no mural
da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação no 10 de março de 2016.
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O/a candidato/a poderá interpor recurso no dia 11 de março de 2016, diretamente na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Educação, sala F3, anexo do Prédio 4, Campus Carreiros (das 08h30min
às 11h30min e das 14h às 17h).
O resultado final da seleção do bolsista será divulgado no dia 12 de março de 2016.

COMISSÃO DE BOLSAS
Profa. Paula Regina Costa Ribeiro
Coordenadora
Profa. Andresa Mutz
Professora
Evandro dos Santos Nunes
Mestrando

Endereço: Campus Carreiros. Av. Itália, km 8, Prédio 4, Sala F3. Rio Grande/RS. CEP : 96201 - 900.
Tel: (53) 3293. 5063 - E - mail: ppgeducacao@furg.com.br - Site: www.ppgedu.furg.br	
  

