SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Extrato do Edital do Processo Seletivo 2013
Específico para Ingresso de Estudantes Quilombolas na FURG
A Universidade Federal do Rio Grande – FURG torna pública a abertura de inscrições ao Edital do
Processo Seletivo 2012 Específico para Ingresso de Estudantes Quilombolas, no período de 18
de dezembro de 2012 a 13 de janeiro de 2013, nos seguintes cursos de graduação: Direito –
Diurno, Enfermagem, História – Licenciatura, Medicina e Psicologia.
Números de vagas: 05 vagas, uma para cada curso de graduação especificado acima.
Provas: 14 de fevereiro de 2013; início: 14h, com duração de 4h; conteúdos: Língua Portuguesa;
provas: redação e questões de múltipla escolha.
As provas serão aplicadas simultaneamente nas cidades de Mostardas/RS e Rio Grande/RS.
Inscrições: deverão ser realizadas, exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico:
www.coperse.furg.br, devendo preencher o formulário e questionário socioeducacional
disponível no endereço eletrônico acima citado.
Período: Das 0h:00min do dia 18 de dezembro de 2012 às 23h59min do dia 13 de janeiro de
2013, exclusivamente no endereço eletrônico www.coperse.furg.br. As inscrições, via Internet,
também poderão ser realizadas na Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, localizada no prédio
da Reitoria da FURG, no seguinte endereço: Avenida Itália, s/n, KM 08, Bairro Carreiros, Rio
Grande de segunda a sexta-feira (exceto feriados) no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Documentação do candidato: Documento de identificação do candidato, com fotografia e
assinatura (cédula de identidade expedida pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública,
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou por Ordens ou Conselhos de Classe legalmente
reconhecidos, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação);
- Declaração original expedida pela Fundação Cultural Palmares na qual conste o reconhecimento
oficial do quilombo do qual o candidato faça parte;
- Declaração original da associação do quilombo, com a assinatura do presidente reconhecida em
cartório na qual conste que o candidato pertence àquela comunidade;
- Para os quilombos em processo de reconhecimento pela Fundação Cultural de Palmares, será
aceito um documento que comprove a abertura de processo de reconhecimento nesta Fundação,
acompanhado de cópia autenticada da Ata de reunião dos membros da Comunidade Quilombola
assinada por todos presentes no ato da mesma. O candidato deverá encaminhar documentação
até o limite do período determinado neste edital para o seguinte endereço:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO - COPERSE
Rio Grande – RS
CEP 96203-900
Íntegra do edital: o edital do Processo Seletivo 2013 Específico para Ingresso de Estudantes
Quilombolas da FURG está disponível no endereço www.coperse.furg.br e na sede da
COPERSE, Av. Itália, km 08, Campus Carreiros, Rio Grande – RS.
Rio Grande, 14 de dezembro de 2012.

João Carlos Brahm Cousin
Reitor

