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Extrato do Edital do Processo Seletivo 2015 para Ingresso no curso de Graduação de 
História – Licenciatura (Modalidade Educação a Distância) 

 
A Universidade Federal do Rio Grande – FURG torna pública a abertura de inscrições ao 
Processo Seletivo 2015 para ingresso no curso de História Licenciatura, modalidade Educação a 
distância (EAD), no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB, nos seguintes polos: 
Cachoeira do Sul/RS; Novo Hamburgo/RS; Santo Antônio da Patrulha/RS; São Francisco de 
Paula/RS; São Lourenço do Sul/RS; Sapiranga/RS. 
VAGAS: 216 vagas, sendo 36 vagas para cada polo. As vagas serão distribuídas por modalidade 
de ampla concorrência e reserva de vagas de acordo com a legislação vigente (Lei n. 
12.711/2012), com o Programa de Ações Afirmativas (PROAAf) da FURG, definido pela 
Resolução Nº 20/2013 do Conselho Universitário - CONSUN, além da reserva de 02 vagas por 
polo de oferta para formação de professores da rede pública de ensino que estejam em efetivo 
exercício em sala de aula. 
PÚBLICO-ALVO: O processo seletivo destina-se a candidatos que concluíram ou concluirão o 
Ensino Médio até a data da solicitação da matrícula. 
INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, no endereço 
www.coperse.furg.br, das 00h do dia 12 janeiro até às 23h59min do dia 25 de janeiro de 2015. 
PROCESSO SELETIVO: Os candidatos serão selecionadas, exclusivamente, com base nos 
resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM referente aos 
anos de 2012, 2013 ou 2014.  

ÍNTEGRA DO EDITAL: O Edital do Processo Seletivo Universidade Aberta do Brasil 2015 para 
ingresso no curso de graduação de História – Licenciatura, está disponível no endereço 
www.coperse.furg.br, nas secretarias dos polos da UAB nos respectivos municípios e na 
PROGRAD, Av. Itália, km 08, Bairro Carreiros, Rio Grande – RS. 
 
 

Rio Grande, 20 de outubro de 2014. 
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