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O Programa de Pós-Graduação em Educação informa seus critérios para o processo 

seletivo de aluno especial para disciplinas do curso de Mestrado em Educação – 01/2017: 

 
 1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 
 
 Período: 06 a 10 de fevereiro de 2017.  
 
Local: As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.siposg.furg.br. Valor 
da inscrição: R$ 70,00 (setenta reais).  
 
O boleto será gerado após o preenchimento do formulário de inscrição.  
 
O pagamento da GRU é realizado exclusivamente no Banco do Brasil. 

 
Documentação (digitalizada em arquivo PDF): 

 
1. Cópia da carteira de identidade e do CPF (Cópia do passaporte para estrangeiros);  

2. Cópia da certidão de nascimento ou de casamento;  

3. Cópia do diploma de graduação ou atestado de conclusão do curso;  

4. Currículo Lattes (não o link e sim o arquivo salvo em PDF);  

5. Carta de intenção, justificando a escolha e interesse em cursar a disciplina.  
 
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

 O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar a documentação 
comprobatória de forma digitalizada.  
Resultado da Homologação das Inscrições:  
Não serão homologadas inscrições com qualquer pendência na documentação. 
 

 
 



3. DA SELEÇÃO: 

A seleção será realizada com base na análise do currículo do candidato e de suas 
justificativas para cursar a disciplina pretendida. O currículo do candidato terá peso 4 e a 
carta de intenção peso 6.  
Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da taxa de inscrição. 

 

4. 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 dia 
02 de março de 2017.  
O candidato poderá interpor recurso no dia 03 de março de 2017, 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). 

 
5. DA MATRÍCULA: 

A matrícula será efetuada na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

sala F3, anexo do Prédio 4, FURG - Campus Carreiros, no dia 10 de março (das 

08h30min às 11h30min e das 14h às 17h). 

 

6. DAS VAGAS: 

Segundo o Regulamento do Programa, o candidato poderá concorrer somente para uma 
disciplina ofertada pelo PPGEdu. A seleção dos candidatos será realizada pelo docente 
responsável pela disciplina.  
 
Observação: O Regimento dos Programas de Pós-Graduação da FURG, Deliberação Nº 

085/2014 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPEA), estabelece que o 

número máximo de créditos a que um aluno em regime especial poderá se matricular é de 

8 (oito) créditos. O candidato que não respeitar essa regra será eliminado da seleção e 

impedido de realizar matrícula. 

HORÁRIO  Nº DE VAGAS  DISCIPLINA  PROFESSOR/A  
Terça-feira  
às 8h30min  

03 (três)  Corpos, Subjetividades  
e Docência  

Raquel Pereira 
Quadrado  

Terça-feira  
16h – 19h 

02 (duas)  Estudos e pesquisas em 
alfabetização e letramento  

Gabriela Medeiros 
Medeiros  

Quinta-feira  
às 8h30min  

05 (cinco)  Processos de 
escolarização e o 
governamento da infância  

Maria Renata Alonso 
Mota  

 
Rio Grande, 06 de dezembro 2016.  

Paula Regina Costa Ribeiro 
Coordenadora do PPGEDU 


