SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Extrato do Edital do Processo Seletivo
para Ingresso nos Cursos de Graduação em Pedagogia e Administração
Modalidade de Educação a Distância
A Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG torna pública a abertura de
inscrições ao Processo Seletivo para ingresso nos Cursos de Graduação em Pedagogia –
Licenciatura e Administração – Bacharelado, na modalidade de Educação a Distância, no
âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB, no período de 04 a 15 de junho de 2007.
Número Total de vagas: 270. Vagas por Pólo: (60) Mostardas – (30) Pedagogia e (30)
Administração; (60) Santa Vitória do Palmar/Chuí – (30) Pedagogia e (30) Administração; (60)
Santo Antônio da Patrulha – (30) Pedagogia e (30) Administração; (60) São José do Norte –
(30) Pedagogia e (30) Administração e (30) São Lourenço do Sul – (30) Administração.
Provas: 08 de julho de 2007 (domingo); início: manhã às 8h30min e à tarde às 14h30min,
ambas com duração de 4h; conteúdos: matérias do núcleo comum do Ensino Médio; provas:
objetivas com questões de múltipla escolha e uma prova de redação.
Opção da prova de língua estrangeira: no momento da inscrição, por espanhol ou inglês.
Inscrições: pela Internet, na página www.coperve.furg.br, do dia 04/6/2007 até o dia
15/6/2007.
Taxa de inscrição: R$ 57,00 (cinqüenta e sete reais), a ser paga na rede bancária até
15/6/2007.
Requisito: estar em condições de concluir o Ensino Médio até a data inicial da matrícula 26/7/2007.
Isenção parcial ou total da taxa de inscrição: será concedida para os candidatos com
comprovada carência socioeconômica, identificada a partir do preenchimento do Formulário
Socioeconômico, análise da documentação - listada na página www.coperve.furg.br e visita
domiciliar, se necessário.
Informações sobre isenção: de 28/5/2006 a 01/6/2007, das 8h30min às 12h e das 13h30min às
17h30min, pelo telefone (53) 3233-6666, pela página www.coperve.furg.br ou na COPERVE,
Campus Carreiros da FURG. Resultado: via Internet, na página www.coperve.furg.br, a partir
de 11/6/2007.
Identificação: cédula de identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelas Ordens ou Conselhos de Classe legalmente
reconhecidos.
Íntegra do edital: o Edital do Processo Seletivo da FURG está disponível na página
www.coperve.furg.br, na COPERVE, no Campus Carreiros e junto às secretarias dos
muncípios-pólos.

Rio Grande, 22 de maio de 2007.

João Carlos Brahm Cousin
Reitor

