
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação os parabeniza pela aprovação no 

Processo seletivo discente 2018. 

Agora, o próximo passo para o ingresso no PPGEdu, é efetuar a pré-matrícula que será 

de 20 a 23 de fevereiro de 2018 (das 11h às 14h30min). Os candidatos que obtiveram 

classificação por cotas deverão efetuar a matrícula em reunião com a Comissão de 

acompanhamento, exclusivamente no dia 22 de fevereiro às 16h, na secretaria do 

PPGEdu, oportunidade em que assinarão o termo de autodeclaração, sob pena de 

perder a vaga. 

Atenção ao fato de que datas publicadas no Edital foram alteradas, buscando 

maior comodidade para os estudantes e que tanto o mestrado quanto o doutorado 

efetuarão a pré-matrícula de 20 a 23 de fevereiro. Estudantes fora do Rio de Janeiro 

poderão fazer a pré-matrícula por e-mail, desde que observem o período proposto. 

Na última quinzena de janeiro, será publicado no site e enviado por e-mail o aviso 

referente a documentação a ser apresentada, conforme Edital de seleção. Também 

serão publicadas as instruções para pré-candidatos a bolsas e orientações quanto ao 

pedido de isenção de exames de proficiência em língua(s) estrangeira(s).  

AGENDEM-SE PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES: 

 06 de março de 2018, às 14h: Reunião com os ingressantes 2018 (mestrado e 

doutorado) com a apresentação das linhas gerais do Programa e seu 

funcionamento; 

 06 de março de 2018, às 16h: Reunião com os estudantes que desejam 

concorrer a bolsa;  

 Dias 13 e 14 de março, 29 e 30 de maio, das 9h às 17h, todos os estudantes 

de mestrado e doutorado devem necessariamente participar da parte intensiva 

dos cursos de Epistemologia e Educação (mestrado) e Educação e 

Sociedade: questões teórico-epistemológicas, com o professor visitante 

Reinaldo Fleuri. 

 19 de março de 2018: continuidade das aulas regulares, conforme horário 

disponível na página do PPGEDU. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017. 


