SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ALUNO ESPECIAL PARA
DISCIPLINAS DO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO – 01/2018
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 – 01/2018:
1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
Período: 26 e 27/02/2018
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.
Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da taxa de inscrição.
Documentação:
1. Cópia da carteira de identidade e do CPF ou do passaporte para estrangeiros (em formato pdf);
2. Cópia da certidão de nascimento ou de casamento (em formato pdf);
3. Cópia do diploma de graduação ou atestado de conclusão do curso (em formato pdf);
4. Currículo Lattes (em formato pdf);
5. Carta de intenção, justificando a escolha e interesse em cursar a disciplina. Nesta carta de
intenção deve constar o nome da disciplina e do respectivo professor. (em formato pdf);
*Toda a documentação deverá ser anexada em formato pdf.
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: 28/02/2018
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 da justificativa para cursar
a disciplina pretendida expressa na carta de intenção. O currículo do candidato terá peso 4 e a carta
de intenção peso 6.
4. DO RESULTADO:
Os resultados serão divulgados nos sites www.siposg.furg.br 2 www.ppgedu.furg.br e publicados
no mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação.

Resultado Preliminar: 07/03/2018
Resultado Final: 09/03/2018
5. DOS RECURSOS:
Os recursos deverão ser encaminhados 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.
Os recursos referentes a homologação das inscrições devem ser entregues no dia 01/03/2018.
Os recursos questionando o resultado preliminar do processo de seleção devem ser entregues no dia
no dia 08/03/2018.
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 12/03/2018 (das 08h30min às 11h30min e
das 14h às 17h).
Quanto à documentação, será considerada aquela inserida por ocasião da inscrição, podendo
a Coordenação do Programa solicitar as vias originais para conferência a qualquer momento,
ficando o candidato/aluno responsável pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados via sistema.
6. DAS VAGAS:
Conforme o Regulamento do Programa, o candidato poderá concorrer somente para uma
disciplina ofertada. A seleção dos candidatos será realizada pelo docente responsável pela
disciplina. Para o 1º semestre de 2018 serão oferecidas vagas nas seguintes disciplinas:

DISCIPLINA

DOCENTE

HORÁRIO

09314P - O Conceito de Pedagogia
Cultural e suas implicações no
campo da Pesquisa Educacional
Contemporânea
09275P - TE ED: Políticas Públicas
para Educação Básica
09252P - Educação e Memória

Profª Prof. Andresa
Costa e Dinah
Quesada Beck

3ª feira - 13h30min
às 16h30min

Prof. Suzane
5ª feira - 13h30min
Gonçalves
às 16h30min
Prof. Vânia Chaigar 5ª feira – 17h30 às
19h

Nº DE
VAGAS
05 (cinco)

04 (quatro)
03 (três)

CRONOGRAMA RESUMIDO
Atividade
Publicação do Edital
Prazo para as Inscrições
Homologação das Inscrições
Prazo para apresentação de Recurso da Homologação
Homologação das Inscrições após recurso
Publicação do Resultado Preliminar
Prazo para apresentação de Recurso do Resultado Preliminar
Publicação do Resultado Final
Matrícula dos Selecionados

Data
12/01/2018
26 e 27/02/2018
28/02/2018
01/03/2018
02/03/2018
07/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
12/03/2018
Rio Grande, 12/01/2018

Kamila Lockmann
Coordenadora do PPGEDU

