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EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO – 2012  

 

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Lato Sensu da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, bem como o regimento do Curso de Especialização em 

Memória, Identidade e Cultura Material, torna público, para reconhecimento dos interessados, 

o processo  de seleção dos candidatos ao Curso de Especialização em Memória, Identidade e 

Cultura Material, cujas linhas de pesquisa são: “patrimônio material e imaterial” e “memória e 

identidade social”, nos termos estabelecidos neste Edital. 

 

I – DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições ao Exame de Seleção para o Curso de Especialização em Memória, Identidade e 

Cultura Material da UFPel estarão abertas no período de 27 de fevereiro a 14 de março de 

2012 na secretaria do Curso de Pós-Graduação, Instituto de Ciências Humanas, Rua Gonçalves 

Chaves nº 660, Pelotas, RS. E-mail: especializacao.memoria.ufpel@gmail.com 

1 – Poderão se inscrever como candidatos os graduados portadores de diploma universitário 

reconhecido no Brasil. 

2 – É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição (disponível em anexo 1 a este edital, 

ou mediante solicitação dirigida ao endereço eletrônico 

especializacao.memoria.ufpel@gmail.com). O requerimento de Inscrição deverá ser 

acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso que, neste 

caso, deverá ser substituído por uma cópia do diploma até o termino do curso. 

b) Currículo Lattes (vide http://lattes.cnpq.br) acompanhado de cópia simples dos 

documentos comprobatórios (os originais deverão ser apresentados para conferência 

apenas no ato da matrícula, caso contrário, a mesma não poderá ser efetuada). 

c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 



d) Fotocópias da Carteira de Identidade, CPF, do título de eleitor e comprovantes de 

votação nos dois últimos pleitos, do certificado de reservista (quando houver) e da 

certidão de casamento, em caso de mudança de nome. 

e) Uma fotografia 3X4. 

f) Anteprojeto de pesquisa (segundo o modelo estruturado do CNPq, que pode ser 

acessado a partir do site: http://www.ufpel.tche.br/prppg/doc/modelo.doc), 

indicando sua inserção em uma das linhas de pesquisa e\ou Área de Concentração do 

Curso. 

g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo, no valor de R$ 

110,00 (cento e dez reais), mediante depósito na conta corrente da Especialização em 

Memória, Identidade e Cultura Material junto à fundação Delfim Mendes Silveira, 

abaixo-indicada: 

Banco do Brasil 

Nome da Conta: DELFIM ESP IDT CULT 
 

Agência: 4468-7 
 

Conta Corrente: 11.484-7 
 

h) Ficha de Inscrição devidamente preenchida. 

3 – Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Secretária do Curso 

poderão se inscrever por meio de um representante devidamente capacitado por 

procuração, ou através do envio de toda a documentação e do requerimento de inscrição 

via Correio (Sedex), desde que seja respeitada a data limite de postagem de 14 de março 

de 2011. Não serão aceitas as inscrições enviadas após essa data ou entregues na 

secretaria após o vencimento do prazo. 

4 – Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 

houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 

5 – Informações podem ser obtidas na secretaria do Curso de Pós-graduação em Memória, 

Identidade e Cultura Material da UFPel ou via e-mail. 

Instituto de Ciências Humanas 

Secretaria de Pós-Graduação 

Rua Gonçalves Chaves, nº 660. 

Pelotas  - RS. 

Horário: 8:30 às 11:30, de segunda a sexta-feira. 

e-mail: especializacao.memoria.ufpel@gmail.com 



II – DA SELEÇÃO 

O exame de seleção será realizado em três fases: 

1 – A primeira etapa consiste na conferência da documentação exigida para a inscrição. Os 

candidatos que não apresentarem a documentação completa estarão desclassificados. 

2 – A segunda etapa é eliminatória e consiste na avaliação do anteprojeto. 

3 – A terceira etapa é classificatória e consiste na análise do currículo dos candidatos e 

apreciação dos documentos comprobatórios. 

A Secretaria do Programa obedecerá ao seguinte cronograma para a divulgação dos 

resultados: 

De 27 de fevereiro a 14 de março: período da Inscrição. 

De 15 a 22 de março: avaliação da documentação apresentada na inscrição e análise do 

Anteprojeto de Pesquisa. 

Dia 23 de março: análise dos currículos e elaboração da lista de Classificação Geral. 

 

III – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A Banca Examinadora levará em consideração: 

a) Na análise do Currículo; a formação do candidato e sua experiência anterior em 

atividades ligadas à pesquisa, à extensão e ao ensino nas áreas de concentração do 

Curso. 

b) Na análise do anteprojeto: a relevância e viabilidade da pesquisa proposta e sua 

adequação ao perfil teórico e às Linhas de Pesquisa do Curso. 

c) Dos pesos: 

A análise dos Currículos tem peso três (3); 

O anteprojeto de pesquisa tem peso sete (7); 

Todo candidato classificado deverá somar nota igual ou superior a cinco, na média final. 

IV – DAS VAGAS 

Total de vagas (somente para candidatos classificados no processo seleção): 20 vagas. 

V – Dos recursos 

- Caso discorde do resultado publicado, o candidato terá até 48 horas após a publicação 

para recorrer ao Colegiado do Curso de Especialização e\ou aos órgãos competentes, por 

escrito.  



 


