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PROGRAMA DE AUXÍLIO AO INGRESSO NOS ENSINOS TÉCNICO E SUPERIOR – PAIETS 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO e PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL  - Linha de Pesquisa em Fundamento e Metodologias 
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GRUPO DE ESTUDOS SOBRE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E POPULAR- 

GEFEAP 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE, CURRÍCULOS E CULTURAS: 

NÓS DO SUL 

  

 

O Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e 
Superior – PAIETS, juntamente com o Grupo de Estudos 
sobre Fundamentos da Educação Ambiental e Popular e o 
Nós do Sul – Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre 
identidades, currículos e culturas ambos do Instituto de 
Educação abrem seleção para 30 vagas (cursistas) para 
realização de um Curso Popular de Estudo do processo 
seletivo para Pós-Graduação. Nosso objetivo é orientar e 
apresentar como aprimorar dimensões da formação acadêmica 
em relação aos diferentes cursos de mestrado e/ou doutorado 
em instituições de educação superior. 
 
 

Neste presente edital, podem concorrer as 30 vagas oferecidas, os candidatos 

que estejam cursando o penúltimo ou último semestre de curso de graduação 

(tecnólogo, bacharelado ou licenciatura) em Instituições de Ensino Superior ou que já 

tenham concluído e tenham interesse de ingressar na pós-graduação (stricto sensu), 

onde será dada prioridade aos sujeitos: 

  

a) Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; 

b) Candidato indígena residente em território nacional, comprovado por 
declaração da Funai e declaração de indígena; 

c) Candidato quilombola com declaração original expedida pela Fundação 
Cultural Palmares com o reconhecimento do quilombo em que o candidato 
pertença ou declaração original da associação do quilombo expedida pelo (a) 
Presidente local da comunidade relatando que o candidato é pertencente do 
território; 

d) Mulheres chefes de família; 

e) Concluintes do ensino superior  e Egressos do  PAIETS; 

f) Fóruns, coletivos e movimentos sociais populares de Lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex, feministas, negritude, 



movimento por moradia, movimento de pessoas com deficiência; movimento 
por emprego, moradores em situação de rua e outros movimentos populares; 

g) Pessoas de camadas populares com ensino superior ou concluintes oriundos 
de instituições de ensino privadas que tenham/tido vínculo do FIES; 

h) Membros de Conselhos Municipais; 

 

***As inscrições poderão ser realizadas do dia 07 de maio a 06 de junho do 

respectivo ano, enviadas para o e-mail paietsfurg@gmail.com até às 12h:00m do dia 

06 de junho. 

 

Para inscrever-se o candidato deve: 

a) Enviar uma carta se intenção descrevendo trajetória e expectativa com a pós-

graduação; 

 

Análise e considerações prioritárias: 

 

O processo seletivo dar-se-á pela análise da carta de intenção e no caso dos itens a) 

Pretos, Pardos e Indígenas  e  d) Mulheres Chefes de Família autodeclaração com 

conferência das informações caso selecionado. E nos itens b) Candidato indígena 

residente em território nacional, comprovado por declaração da Funai e declaração de 

indígena e c) Candidato quilombola com declaração original expedida pela Fundação 

Cultural Palmares com o reconhecimento do quilombo em que o candidato pertença 

ou declaração original da associação do quilombo expedida pelo (a) Presidente local 

da comunidade relatando que o candidato é pertencente do território deverá ser 

anexado a documentação comprobatória . 

 

*** Não havendo o preenchimento do número de vagas para os cidadãos membros de  

comunidades e coletividades com maior ou menor aderências aos critérios acima 

descritos as vagas serão destinadas aos graduandos(as) (prioritariamente no último 

e/ou penúltimo semestre)  e já graduados(as) que tenham se inscrito. 

 

*** O curso é presencial e será realizado nas segundas e terças-feiras das 19h as 
21h30min entre os dias 11 de junho e 09 de julho. 

 

mailto:paietsfurg@gmail.com


Mais informações pelo e-mail paietsfurg@gmail.com ou Telefone (53) 32935219 com 
atendimento no turno da tarde. 

 

 

Prof. Dr. Vilmar Alves Pereira 
 (Programa de Auxílio aos Ingressos Ao Ensino Técnico e Superior – PAIETS). 

 

Prof. Dr. Márcio Rodrigo Vale Caetano 
 (Nós do Sul – Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre identidades, currículos e culturas). 
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