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Extrato do Edital do Processo Seletivo 2013 

Específico para Ingresso de Estudantes Indígenas na FURG 
 
A Universidade Federal do Rio Grande – FURG torna pública a abertura de inscrições ao Edital do 
Processo Seletivo 2013 Específico para Ingresso de Estudantes Indígenas, no período de 18 de 
dezembro de 2012 a 13 de janeiro de 2013, nos seguintes cursos de graduação: Ciências 
Biológicas – Licenciatura, Direito (Manhã), Educação Física, Engenharia Civil, Enfermagem, 
Geografia – Licenciatura, História – Licenciatura, Medicina, Pedagogia (Manhã), Psicologia.  
Números de vagas: 10 vagas, uma para cada curso de graduação especificado acima. 
Provas: 18 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 Passo Fundo/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.  
Período: Das 0h:00min do dia 18 de dezembro 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: Após a inscrição no processo seletivo, deverão ser encaminhados 
os seguintes documentos, via correio, através de carta registrada, considerando-se, neste caso, a 
data de postagem para efeito de atendimento ao período de inscrições: Cópia da cédula de 
identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar ou pelas Ordens ou Conselhos de Classe legalmente reconhecidos; Declaração ou 
Certidão Administrativa de Nascimento expedida pela FUNAI; e Declaração de Membro da 
Comunidade ou Aldeia Indígena, assinada pela Liderança da Comunidade Indígena (Cacique) e 
homologada por demais Lideranças e/ou Membros, também dessa Comunidade. 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 
Indígenas 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 
R e i t o r  


