
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 
Extrato do Edital do Processo Seletivo 2017 

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 2017 Específico para Ingresso de Estudantes Quilombolas, nos seguintes 
cursos de graduação: Ciências Contábeis,  Direito/Diurno, Psicologia, Engenharia Mecânica, 
Pedagogia/Diurno, Educação Física, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil no Campus 
Carreiros Rio Grande – RS, Medicina, Enfermagem, no Campus Saúde Rio Grande – RS. 
VAGAS: 10 vagas, uma para cada curso de graduação especificado acima. 
PÚBLICO-ALVO: O processo seletivo destina-se a candidatos pertencentes a comunidades 
quilombolas no território nacional que concluíram, ou concluirão, o Ensino Médio até a data da 
solicitação da matrícula e que não possuam Ensino Superior completo. 
INSCRIÇÕES – PRIMEIRA ETAPA: da 8h do dia 04 de novembro às 23h59min do dia 23 de 
novembro de 2016, no endereço www.coperse.furg.br. 
INSCRIÇÕES – SEGUNDA ETAPA: O candidato deverá enviar, via correio, através de carta 
registrada, cópia simples do documento original de identificação, expedido pelas Secretarias 
Estaduais de Segurança Pública, pelo Departamento Nacional de Trânsito, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Departamento de Polícia Federal ou por Conselhos de Classe legalmente 
reconhecidos; declaração original expedida pela Fundação Cultural Palmares na qual conste o 
reconhecimento oficial do quilombo do qual o candidato pertença; declaração original da 
associação do quilombo, emitida no ano vigente 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 Palmares, será aceito um documento que 
comprove a abertura de processo de reconhecimento nesta Fundação, acompanhado de cópia 
autenticada da Ata da reunião dos membros da Comunidade Quilombola assinada pelos 
presentes no ato da mesma. Os documentos deverão ser enviados para o seguinte endereço: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 
COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO – COPERSE 
Avenida Itália, km 08, S/N. 
Bairro Carreiros 
Rio Grande – RS 
CEP 96203-900 
PROCESSO SELETIVO: 01 (uma) prova de redação e 01 (uma) prova de Língua Portuguesa com 
15 (quinze) questões objetivas de escolha simples, no dia 17 de dezembro de 2016, às 14h, com 
duração de 04 (quatro) horas, aplicadas, simultaneamente em Mostardas/RS, Rio Grande/RS,  
São Lourenço do Sul/RS e Passo Fundo/RS. 
ÍNTEGRA DO EDITAL: No endereço www.coperse.furg.br e na PROGRAD, Av. Itália, km 08, 
Campus Carreiros, Rio Grande/RS. 
 
 

Rio Grande, 24 de outubro de 2016. 
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