
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 

NÚCLEO DE RELAÇÕES ÉTNICORRACIAS, GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

 

 

 

SOBRE O CURSO 
 

O Núcleo de Estudos das Relações Étnico-raciais, de Gênero e Sexualidade da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (NUREGS/UEPG), com apoio da Fundação 
Carlos Chagas e da Fundação Ford,   abre inscrições para o curso  Equidade na 

Pós-graduação: Formação Pré-acadêmica.  
Esta  é uma  ação  afirmativa voltada para a inclusão na pós-graduação de pessoas 
provenientes de segmentos sociais sub-representados, bem como  para a promoção 

do debate voltado para a questão. 
O curso de aperfeiçoamento, com carga horária  de 230h, visa estimular o público 
alvo a prosseguir  nos estudos. As disciplinas do curso são voltadas para a 

capacitação das/os interessadas/os para participação em  processos seletivos de 
programas de pós-graduação em diversas áreas de conhecimento.  
A participação no curso não garante entrada na pós-graduação, mas a orientação e 

formação necessárias para prestar seleção em diferentes programas de Mestrado e 
Doutorado, conforme perfil dos selecionados/as. 
  
O curso  Equidade na Pós-graduação: Formação Pré-acadêmica: terá aulas 

presenciais terças e quintas-feiras à  noite e aos sábados, nos períodos 
matutino e/ou vespertino. Além disto, haverá complementação de atividades à 
distância, bem como participação  em eventos científicos e  promoção de atividades 

de inserção acadêmica nos cursos de mestrado e doutorado existentes na UEPG.  
Os/as  cursistas que obtiverem freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 
e avaliação mínima de 7 (sete) em cada disciplina do curso, obterão certificado de 

curso de Aperfeiçoamento, registrado pela PROEX/UEPG.  
 

 

1. INSCRIÇÕES  
 
As/os candidatas/os deverão encaminhar a documentação descrita no item 3 do 

presente  edital, necessariamente  via SEDEX, somente  no período de 25 de 
fevereiro  a 08 de março de 2012: 
 

NUREGS/UEPG 
Edifício Piquiri 
Rua Doutor Penteado de Almeida, 260 

Centro Ponta Grossa PR 
CEP 84.010-240 
 

As/os candidatas/os  também poderão entregar  pessoalmente, mediante protocolo, 
no mesmo endereço, no período de 27 de fevereiro a 09 de março, de segunda a 
sexta-feira. 
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Horários de atendimento: das 8h30min às 11h30min 

Informações e formulário de inscrição: http://www.nuregsuepg.blogspot.com/ 
Ou pelo email: equidadeuepg@gmail.com 
 

2. VAGAS E PÚBLICO ALVO  
 

50 (cinquenta) vagas para candidatos/as que: 

 
Tenham diploma de bacharel, licenciado/a ou equivalente ou tenham diploma de 
Mestrado. 

 E identifiquem-se como pertencentes a um ou mais dos grupos abaixo, quais  sejam: 
Identificar-se como negro/a ou indígena; 
Ter ingressado na graduação por meio de sistema de cotas sociais ou raciais; 

Ter ingressado na graduação por meio do vestibular indígena; 
Ser professor/a da rede pública estadual ou municipal; 
 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
 
Parte obrigatória 

 

Formulário de inscrição preenchido e assinado;  
Currículo com foto colorida recente;  
Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão de curso de graduação ou mestrado 

(anexar ao currículo). 
 
Parte complementar (apresentar somente o que possuir, anexando ao currículo) 

 
Declaração ou comprovante de ter ingressado na graduação por meio de cotas 
raciais ou sociais; 

Declaração ou comprovante de ter ingressado na graduação por meio do vestibular 
indígena; 
Comprovante de participação em programas de iniciação científica; 

Comprovante de participação em programas ou projetos de extensão, como 
integrante da equipe; 

 

    4. SELEÇÃO 
 
A primeira etapa da seleção, eliminatória, contemplará análise de documentos e 

privilegiará aqueles/as que enviarem documentação completa e o atendimento dos 
pré-requisitos. A segunda parte contemplará análise do currículo e será classificatória. 
A seleção será feita por uma comissão composta por professoras da UEPG e  

membros do NUREGS e tem pode de decisão sobre qualquer caso relativo ao 
presente edital.  
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5. RESULTADO FINAL 

 
A relação dos/as candidatos/as aprovados/as, em ordem de classificação, será 
divulgada até o dia 22/03/2012. Os/as selecionados/as deverão confirmar 

participação, conforme instruções a serem divulgadas no edital. A divulgação do 
resultado  será feita no site do NUREGS/UEPG http://www.nuregsuepg.blogspot.com/ 
e no portal da UEPG – www.uepg.br 
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