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EDITAL 001/PPGA-2019 

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL  

PARA DISCIPLINAS DO CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO - 1º SEM/2019 

 

O Programa de Pós-Graduação em Administração informa a abertura de processo seletivo 

para aluno especial em disciplinas eletivas do 1º semestre de 2019: 

 

1. INSCRIÇÃO:  

1.1 Período: 18 a 25 de março de 2019. 

1.2 Local: As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.siposg.furg.br. 

1.3 Requisitos: O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar a 

documentação comprobatória digitalizada no site siposg.furg.br. 

1.4 Documentação (a ser inserida nos anexos da ficha de inscrição eletrônica): 

a) Cópia da carteira de identidade (formato pdf); 

b) Cópia do diploma de graduação ou atestado de conclusão do curso (formato pdf); 

c) Currículo Lattes (formato pdf); 

d) Carta de intenções, justificando a escolha e interesse em cursar a disciplina (formato pdf). 

e) Pagamento da taxa de inscrição: O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado 

através de Guia de Recolhimento Único (GRU) simples, gerado no momento da inscrição 

(desabilitar o bloqueador de pop-up do navegador). O recolhimento da GRU deve ser 

efetuado exclusivamente nas agências do Banco do Brasil.  

1.5 Valor: R$ 100,00. 

Atenção: O comprovante de pagamento de taxa de inscrição deverá ser enviado ao e-mail: 
ppga.secretaria@furg.br para a efetivação da inscrição até o dia 25/03/2019, às 22h. Para efeitos de 
isenções da taxa de inscrição, o candidato deve Declarar Vulnerabilidade socioeconômica com a 
indicação no Número de Identificação Social (NIS) correlato. Não haverá recursos contra o 
indeferimento da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição. 

 

2. DAS VAGAS: 

Para o 1º semestre de 2019 serão oferecidas 08 (oito) vagas, conforme descrito abaixo.  

O(a) candidato(a) poderá concorrer somente para uma disciplina ofertada. Candidatos(as) 

inscritos(as) em mais de uma disciplina serão automaticamente desclassificados(as) da 

seleção. 

 



Dia da semana Horário Disciplina Cr. Vagas Professor 

QUARTA 
14:20 
17:10 

ADMINISTRAÇÃO DE 
MARKETING 

3 2 EDAR AÑAÑA 

QUARTA 
15:10  
18:00 

DESENVOLVIMENTO DE 
OPERAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

3 2 SAMUEL BONATO 

QUINTA 
14:20  
17:10 

RELAÇÕES DE TRABALHO 3 2 ANNE LEAL 

QUINTA 
14:20 
17:10 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
NAS ORGANIZAÇOES 

3 2 DÉCIO DOLCI 

 

Informações sobre a ementa das disciplinas podem ser obtidas no site ppga.furg.br. 

 

 
3. DA SELEÇÃO: 

A seleção será realizada com base em análise do currículo do candidato e da carta de 

intenções para cursar a disciplina pretendida. A seleção dos candidatos será realizada pelo 

docente responsável pela disciplina, com apoio dos docentes da Linha de Pesquisa. 

 

4. DO RESULTADO: 

Os resultados serão divulgados nos sites www.siposg.furg.br e http://www.ppga.furg.br/ 

a) Resultado Preliminar: até o dia 27 de março de 2019. 

b) Resultado Final: até o dia 29 de março de 2019. 

 

5. DA MATRÍCULA: 

A matrícula será efetuada na secretaria do PPGA, situada no Prédio do – Campus Carreiros, 

no dia 1º de abril de 2019, das e 14h às 17h. 

 

6. CRONOGRAMA RESUMIDO   

Data  Atividade 

29/03 Publicação do Edital 

18 a 25/03 Prazo para as Inscrições 

27/03 Publicação do Resultado Preliminar 

28/03 Prazo para apresentação de recurso 

29/03 Publicação do Resultado Final 

01/04 Matrícula dos selecionados 

03/04 Início das aulas 

 
Coordenação do PPGA/FURG 

http://www.ppga.furg.br 


