UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
CENTRO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS SOBRE GOVERNO – CEGOV
EDITAL DE SELEÇÃO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
RELAÇÕES INTERNACIONAIS: GEOPOLÍTICA E DEFESA
(Modalidade EaD)
A Coordenação do Curso de Especialização em Relações Internacionais:
Geopolítica e Defesa (modalidade EaD) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
torna público o Processo Seletivo para ingresso em março de 2019.
I VAGAS
O curso oferece 44 (quarenta e quatro) vagas, podendo reservar-lhe o direito de não
as ocupar integralmente. A distribuição das vagas respeitará os seguintes critérios: 40
(quarenta) vagas para candidatos ingressantes externos e 4 (quatro) vagas para o corpotécnico administrativo da UFRGS (conforme Parágrafo único do Artigo 5º da Decisão nº
78/2003 do CONSUN). As vagas reservadas ao corpo técnico-administrativo da UFRGS
que não forem preenchidas, poderão ser ocupadas pelos candidatos ingressantes externos.
II PÚBLICO ALVO E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser realizada por candidatos com diploma de conclusão de
graduação ou demais cursos superiores, por meio do portal da Pós-Graduação:
https://www1.ufrgs.br/posgraduacao/processoseletivo/index.php/inscricao/login e efetuar
a matrícula no curso RELAÇÕES INTERNACIONAIS: GEOPOLÍTICA E DEFESA,
ofertado pelo Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, preenchendo seus dados e
anexando na matrícula os documentos (listados no item III abaixo), entre 14 de setembro
de 2018 e 15 de janeiro de 2019.
III DOCUMENTOS
Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição eletrônico, disponível
no site https://goo.gl/forms/MfPM0nVmwKi3l0uV2. O formulário deverá ser
respondido durante o prazo de inscrição e será analisado no momento da homologação
da inscrição.
Os candidatos deverão também encaminhar a documentação relacionada abaixo,
em formato digital (.PDF), no ato da inscrição no curso, no site da pós-graduação da
UFRGS:
• RG e CPF
• 1 foto 3x4
• Diploma de Graduação (no caso de prováveis formandos será aceito, para fins de
inscrição, o Atestado de Conclusão de Curso).
• Histórico Escolar do Curso de Graduação.
• Declaração de Intenções informando o interesse no Curso (texto com,
aproximadamente, 500 palavras, em espaço simples, fonte Times New Roman,
12).
• Comprovante de Residência
IV PROCESSO SELETIVO
a) O processo seletivo consiste em três etapas:
• Análise de
Currículo (a
análise
do

currículo será

realizada

a

•
•

partir das informações prestadas no formulário de inscrição)
Análise de Histórico Escolar
Declaração de Intenções

b) Critérios para Seleção:
•

Candidatos ingressantes externos: análise de Currículo, de Histórico Escolar e da
Declaração de Intenções com os seguintes critérios e pesos que totalizarão até 10,0
(dez) pontos:
(i) análise de Currículo (até 3,0 pontos) e Histórico Escolar (até 3,0 pontos).
(ii) análise da Declaração de Intenções (até 4,0 pontos).

•

Servidores Técnico-administrativos da UFRGS: conforme rotinas do Plano de
Capacitação de Recursos Humanos da Universidade (Decisão 78/2003CONSUN). Os critérios de seleção equivalem aos dos candidatos ingressantes
externos.

As vagas poderão ser remanejadas entre os dois grupos de público-alvo na
dependência dos resultados do processo seletivo.
Em caso de empate, terá precedência o candidato que tiver a maior nota na Declaração
de Intenções.
O encaminhamento da documentação do candidato implica na sua aceitação às
normas para o presente processo seletivo, inclusive quanto ao número de vagas
disponíveis por público-alvo e critérios estabelecidos aqui referidos, e em quaisquer
outras publicações relativas ao mesmo processo, e às normas acadêmicas da UFRGS.
A inscrição somente será homologada mediante encaminhamento da documentação
completa do candidato.
A Coordenação poderá cancelar ou adiar o início da realização do Curso caso, até o
período final de matrícula, não seja preenchido o número mínimo de vagas, garantida a
devolução aos selecionados dos valores já pagos em caso de cancelamento.
V CRONOGRAMA
Período de Inscrição
Análise da documentação
Divulgação da lista de selecionados
Prazo para recursos
Resultado final
Matrículas
Início das Aulas

14 de setembro de 2018 a 15 de janeiro de 2019
16 a 21 de janeiro de 2019
22 de janeiro de 2019
23 a 25 de janeiro de 2019
28 a de janeiro de 2019 – até às 18 hs
04 a 15 de fevereiro de 2019
04 de março de 2019

VI RESULTADOS E RECURSOS
Os resultados das etapas pertinentes a este Edital de Seleção serão divulgados na
página do CEGOV: (https://goo.gl/d94heq).
Os candidatos poderão encaminhar recurso ao resultado entre os dias 23 a 25 de
janeiro
de
2019,
enviando
ao
endereço
eletrônico
do
CEGOV
(executivo@cegov.ufrgs.br). Os mesmos serão analisados por Comissão composta por
três membros do corpo docente do curso.

VII INVESTIMENTO E MATRÍCULA
Matrícula: R$ 700,00
Mensalidades: 11x R$ 619,00
Obs.: Não há taxa de inscrição
Para que a matrícula seja efetivada, o selecionado deverá efetuar o pagamento da taxa
de R$ 700,00. Após a confirmação, a Secretaria do Curso efetuará a matrícula no Sistema
da UFRGS, emitindo um comprovante que estará disponível ao aluno, contendo seu
número de Cartão.
O pagamento das mensalidades ocorre através de boletos bancários, que serão
disponibilizados aos alunos após a assinatura do Contrato de Serviços Educacionais.
VIII OUTRAS INFORMAÇÕES
•
•
•
•
•

Em cada disciplina ocorrerá processo avaliativo, sendo a aprovação critério para
o término do Curso.
Cada semestre constitui um módulo no qual serão desenvolvidas quatro
disciplinas. Ao final do curso, haverá uma avaliação presencial, conforme
exigência do MEC, em calendário a ser divulgado no início do Curso.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): obrigatório e individual, com professor
orientador designado pela Coordenação, conforme tema proposto pelo aluno. A
apresentação presencial e aprovação do TCC é critério para o término do Curso.
Será utilizada a Plataforma Moodle.
Em caso de abandono, desistência, inadimplência parcial, ou insuficiência de
aproveitamento do aluno no Curso, não haverá devolução de quaisquer valores.

CONTATO
Faculdade de Ciências Econômicas, Anexo – Campus Centro
Avenida João Pessoa, 52 – Porto Alegre – RS, Brasil
CEP 90040-000
Telefone: +55 51 3308-4715
E-mail: geopolitica_defesa_ri@ufrgs.br
COORDENAÇÃO DO CURSO
Coordenadora: Profª. Analúcia Danilevicz Pereira (ana.danilevicz@ufrgs.br)
Coordenador substituto: Prof. Paulo Fagundes Visentini
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Marcelo Lima Celente (executivo@cegov.ufrgs.br)

