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A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com inscrições abertas

para cinco cursos de especialização programados para o primeiro semestre de 2022. As

oportunidades são para as unidades em Caxias do Sul, Erechim (onde também haverá

uma oferta no segundo semestre), Litoral Norte - Osório e Porto Alegre. As inscrições

podem ser feitas de forma on-line até 10 de março.

As aulas começarão em abril e serão presenciais, com a possibilidade de atividades

remotas. Campus Central da Uergs, em Porto Alegre, local que desde 2013 passou a

concentrar o ingresso de novos estudantes para cursos que estavam em Novo Hamburgo

Em Caxias do Sul, haverá a primeira turma da especialização em Educação e Cultura, já

ofertada em outras unidades da Uergs. No Litoral Norte - Osório, será aberto o curso de

Educação Física Escolar. Em Porto Alegre, ocorrerá as especializações em Gestão

Pública e em Teoria e Prática da Formação do Leitor, ambas na quinta edição. A unidade

também terá o novo curso de Leitura Literária, em convênio com a Prefeitura de Novo

Hamburgo, com data a ser definida ainda para este semestre. Em Erechim, serão

ofertadas as primeiras edições da especialização em Teoria e Prática da Formação do

Leitor e, no segundo semestre, do curso de Conservação Ambiental e Turismo Rural.

Os editais com informações sobre a seleção, vagas e o curso estão disponíveis no site

proppg.uergs.edu.br/especializacoes.

Especializações com inscrições abertas para o primeiro semestre:

Educação e Cultura

Unidade: Caxias do Sul

Vagas: 30 (27 para acesso universal e 3 para empregados da Uergs)

Teoria e Prática da Formação do Leitor

Unidade: Erechim
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Vagas: 40 (36 para acesso universal e 4 para empregados da Uergs)

Educação Física Escolar

Unidade: Litoral Norte - Osório

Vagas: 40 (36 para acesso universal e 4 para empregados da Uergs)

Gestão Pública

Unidade: Porto Alegre

Vagas: 40 (36 para acesso universal e 4 para empregados da Uergs)

Leitura Literária (data a definir)

Unidade: Porto Alegre

Vagas: 40 (20 para acesso universal, sendo que 4 para empregados da Uergs; e 20 para

professores ou profissionais da educação vinculados à Prefeitura de Novo Hamburgo)

Teoria e Prática da Formação do Leitor

Unidade: Porto Alegre

Vagas: 40 (36 para acesso universal e 4 para empregados da Uergs)

Mais informações podem ser obtidas entrando em contato com a instituição, pelo e-mail

proppg@uergs.edu.br.


