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Inscrições abertas para a seleção da Pós-graduação em
Educação Básica Profissional
IFRS – Campus Osório oferece 30 vagas para ingresso no primeiro semestre deste ano

Está aberto até o dia 13 de fevereiro de 2017, o período de inscrições para a seleção do curso de Pósgraduação Lato Sensu em Educação Básica Profissional, do Campus Osório do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). São oferecidas 30 vagas para ingresso no primeiro
semestre deste ano. Todas as informações sobre o processo seletivo constam no site www.osorio.ifrs.edu.br,
no menu Ingresso, submenu Processo Seletivo.
O curso é gratuito, possui três semestres de duração e é direcionado aos profissionais portadores de
diploma de ensino superior (licenciaturas, bacharelados ou cursos superiores de tecnologia) que
preferencialmente atuem na Educação Básica ou Profissional.
As inscrições devem ser protocoladas diretamente no Setor de Registros Acadêmicos (SRA) do Campus
Osório. A seleção dos candidatos será realizada por uma banca (a ser divulgada) que analisará o currículo, a
prova escrita (marcada para 20 de fevereiro) e a entrevista.

O objetivo do curso é propiciar ao professor do Ensino Básico e do Ensino Básico Profissional (ou para
o futuro educador) instrumental teórico que o capacite para refletir a dinâmica da relação ensino e
aprendizagem, integrando os saberes pedagógicos ao promover a superação entre o saber e o fazer de sua
prática docente.
As aulas serão nas quintas-feiras (turno da noite, das 19h05min às 22h40min) e nas sextas-feiras (nos
turnos matutino e vespertino, respectivamente das 8h30min às 12h05min e das 13h30min às 17h05min).
Datas importantes:
Período de inscrições: 02/01 a 13/02/2017
Divulgação dos inscritos: 14/02/2017
Inscrições homologadas: 16/02/2017
Divulgação da banca: 17/02/2017
Prova escrita: 20/02/2017
Fonte: IFRS - Campus Osório - Gabriela Morel Jornalista
Publicada em 18/01/2017 00:00hs

