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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG) da Uergs prorrogou, nesta

sexta-feira (11/03), o prazo de inscrições nos seis cursos de especialização abertos para

o primeiro semestre de 2022. O novo período vai até o dia 17 de março, de forma online.

Estão abertas oportunidades nas unidades em Caxias do Sul, Erechim, Litoral Norte -

Osório e Porto Alegre. As aulas iniciarão em abril, em formato presencial com a

possibilidade de atividades remotas. Os editais com alterações no cronograma foram

publicados nas páginas dos respectivos cursos, no site da ProPPG. Confira os cursos de

especialização com inscrições abertas para o primeiro semestre:

Curso: Especialização em Educação e Cultura

Unidade: Caxias do Sul

Vagas: Serão oferecidas 30 vagas, sendo 27 reservadas ao acesso universal e 3 aos

empregados da Uergs.

Curso: Especialização em Teoria e Prática da Formação do Leitor

Unidade: Erechim

Vagas: Serão oferecidas 40 vagas, sendo 36 reservadas ao acesso universal e 4 aos

empregados da Uergs.

Curso: Especialização em Educação Física Escolar

Unidade: Litoral Norte - Osório

Vagas: Serão oferecidas 40 vagas, sendo 36 reservadas ao acesso universal e 4 aos

empregados da Uergs.

Curso: Especialização em Gestão Pública

Unidade: Porto Alegre
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Vagas: Serão oferecidas 40 vagas, sendo 36 reservadas ao acesso universal e 4 aos

empregados da Uergs.

Curso: Especialização em Leitura Literária

Unidade: Porto Alegre

Vagas: Serão oferecidas 40 vagas, assim distribuídas: 20 vagas reservadas ao acesso

universal, sendo que, destas, 4 serão reservadas para empregados da Uergs; e 20 vagas

reservadas a professores ou profissionais da educação vinculados à Prefeitura Municipal

de Novo Hamburgo.

Curso: Especialização em Teoria e Prática da Formação do Leitor

Unidade: Porto Alegre

Vagas: Serão oferecidas 40 vagas, sendo 36 reservadas ao acesso universal e 4 aos

empregados da Uergs.


