
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DO PONTAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO PONTAL 

 

Programa de Pós-Graduação em Geografia do Pontal – PPGEP 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal – ICHPO, Universidade Federal de Uberlândia – UFU 

Rua Vinte, n° 1600, Bairro Tupã - 38.304-402 – Ituiutaba – MG. Tel: +55 (34) 3271-5305. 
E-mail: ppgep@ufu.br - http://www.ppgep.facip.ufu.br 

 
 

ERRATA 1 

EDITAL PPGEP 2/2019 
O Programa de Pós-Graduação em Geografia do Pontal (PPGEP), do Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO), da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), vem por meio deste retificar o Edital PPGEP 2/2019 – Edital para seleção para 

alunos regulares na modalidade Curso de Mestrado Acadêmico para o ingresso no primeiro semestre de 2020, sendo: 

Onde se lê:  

1.8. Datas importantes: 
 

Publicação e divulgação do edital 11 de Outubro de 2019 

Período das inscrições 11 de novembro a 06 de dezembro de 2019 

Homologação das inscrições 13 de Dezembro de 2019 

Prova de conhecimento específico 10 de Fevereiro de 2020 

Leitura Pública das provas 11 a 13 Fevereiro de 2020 

Divulgação da lista dos candidatos aprovados 
Divulgação do resultado final 

17 de fevereiro de 2020 
20 de Fevereiro de 2019 

 

Leia-se: 

1.8. Datas importantes: 
 

Publicação e divulgação do edital 11 de Outubro de 2019 

Período das inscrições 11 de novembro a 06 de dezembro de 2019 

Homologação das inscrições 13 de Dezembro de 2019 

Prova de conhecimento específico 10 de Fevereiro de 2020 

Leitura Pública das provas 11 a 13 Fevereiro de 2020 

Divulgação da lista dos candidatos aprovados 17 de fevereiro de 2020 

Divulgação do resultado final 20 de Fevereiro de 2020 

 

Onde se lê:  

2.1. O número de vagas oferecidas, para ingresso no primeiro semestre de 2020, é: 
 

Modalidade Ampla Concorrência Pretos, pardos e indígenas Pessoas com deficiência Total 

mailto:ppgep@ufu.br


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DO PONTAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO PONTAL 

 

Programa de Pós-Graduação em Geografia do Pontal – PPGEP 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal – ICHPO, Universidade Federal de Uberlândia – UFU 

Rua Vinte, n° 1600, Bairro Tupã - 38.304-402 – Ituiutaba – MG. Tel: +55 (34) 3271-5305. 
E-mail: ppgep@ufu.br - http://www.ppgep.facip.ufu.br 

 
 

Alunos Regulares 

Mestrado 15 4 1 20 

 
Leia-se:  

2.1. O número de vagas oferecidas, para ingresso no primeiro semestre de 2020, é: 
 

Modalidade Ampla Concorrência Pretos, pardos e indígenas Pessoas com deficiência Total 

Alunos Regulares 

Mestrado 15 5 2 22 

 
Onde se lê:  

4.5. O candidato deverá apresentar toda a documentação exigida neste edital, acondicionada em envelope lacrado, 

estando consignado na parte de fora do mesmo o seu remetente com o respectivo endereço e o destinatário na seguinte 

forma: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia do Pontal (PPGEP) - Mestrado Acadêmico Rua Vinte, número 1600, Bairro 

Tupã – CEP: 38.304-402 – Ituiutaba-MG 

O candidato poderá se inscrever por procuração (particular ou pública) 

Leia-se: 

4.5. O candidato deverá apresentar toda a documentação exigida neste edital, acondicionada em envelope lacrado, 

estando consignado na parte de fora do mesmo o seu remetente com o respectivo endereço e o destinatário na seguinte 

forma: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DO PONTAL 

Programa de Pós-Graduação em Geografia do Pontal (PPGEP) - Mestrado Acadêmico Rua Vinte, número 1600, Bairro 

Tupã – CEP: 38.304-402 – Ituiutaba-MG 

O candidato poderá se inscrever por procuração (particular ou pública) 

Onde se lê:  

5.1.2. Informar o cronograma com local de realização, o local de divulgação dos resultados e a duração de cada 
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avaliação/etapa; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia-se: 

Item 5.1.2: Cronograma com local de realização, o local de divulgação dos resultados e a duração de cada avaliação/etapa: 

Ativida
de 

Data Horário Local 

ETAPA I Classificatória 

Prova de conhecimento 
Específico 

10 de Fevereiro de 2020 
13:30hs ás 17:30hs A definir 

Leitura pública da prova de 
conhecimento específico 

Inserir data 
Inserir horário  

ETAPA II – Classificatória 

Análise do Projeto de 
Pesquisa 

11 de Fevereiro de 2020 
----- A definir 

ETAPA III – Classificatória 

Análise do Currículo 
12 de Fevereiro de 2020  

A definir 

ETAPA IV  – Resultado Final 

Resultado final 20 de Fevereiro de 2020 17:00 Site PPGEP 
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Atividade Data Horário Local 

ETAPA I Classificatória 

Prova de conhecimento 

especifico  

10 de Fevereiro de 

2020 
13:30hs ás 17:30hs A definir  

Leitura pública da prova de 

conhecimento específico 

11 a 13 de Fevereiro 

de 2020 

08:00hs ás 12:00hs 

14:00hs ás 18:00hs 

19:00hs ás 22:22hs 

A definir 

ETAPA II  –Classificatória 

Análise do Projeto de 

Pesquisa 

11 de Fevereiro de 

2020 
 A definir 

ETAPA III  –Classificatória 

Análise do Currículo  
12 de Fevereiro de 

2020 
 A definir 

ETAPA IV  – Resultado Final 

Resultado final 20 de Fevereiro 17:00  Site PPGEP 
  

Onde se lê:  

Item 5.1.4.1: Os projetos de pesquisa dos candidatos serão avaliados pelos membros da comissão avaliadora, que atribuirão 

notas de 0 (zero) a 100 (cem), conforme Anexo 6; 

Leia-se: 

Item 5.1.4.1: Os projetos de pesquisa dos candidatos serão avaliados pelos membros da comissão avaliadora, que atribuirão 

notas de 0 (zero) a 100 (cem), conforme Anexo 3; 

 

Onde se lê:  

Item 5.1.4.2: As notas serão atribuídas conforme os parâmetros de avaliação e suas respectivas pontuações, discriminado no 

Anexo 8. Serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 70,0 (setenta) pontos nesta etapa. 

Leia-se: 

Item 5.1.4.2: As notas serão atribuídas conforme os parâmetros de avaliação e suas respectivas pontuações, discriminado no 

Anexo 4. Serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 70,0 (setenta) pontos nesta etapa. 
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Onde se lê:  

Item 5.1.4.4: A nota do projeto de cada candidato(a) será composta pela média das notas atribuídas pelos examinadores, 

considerando os parâmetros adotados conforme o Anexo 8. 

Leia-se: 

Item 5.1.4.4: A nota do projeto de cada candidato(a) será composta pela média das notas atribuídas pelos examinadores, 

considerando os parâmetros adotados conforme o Anexo 4. 

 

Onde se lê:  

Item 5.1.5.3 Será eliminado automaticamente o candidato que não apresentar o currículo de acordo com o item 

5.1.5 deste edital.  

Leia-se: 

Item 5.1.5.8 Será eliminado automaticamente o candidato que não apresentar o currículo de acordo com o item 

5.1.5 deste edital. 
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Onde se lê:  

ANEXO 1 

Seleção de Programa de Pós-graduação 

Edital ICH/PPGEP/UFU nº02/2019  

Processo de seleção para ingresso em 2020-/1 

Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nº de inscrição........................(Para controle da secretaria) Data ........./......../2019 

OPÇÕES DA INSCRIÇÃO 

(    )Ampla Concorrência (    )Pretos; Pardos e Indígenas (    )Pessoas com deficiência  

DADOS PESSOAIS Nome:................................................................................................................Sexo: (  ) M (  ) F 

Naturalidade:........................................................Nacionalidade:.................................................. 

Estado Civil:.....................................RGn°...................................Org. Expedidor:....................... 

CPF:...................................................End.residencial:.................................................................. 

............................................................Cidade:...............................................................UF:.......... 

CEP:.....................................   Telefone   residencial: (....).......................................................... 

Telefone Celular:(....)................................E-mail........................................................................ 

FORMAÇÃO 

Graduação: ...............................................Instituição:................................................................... 

Data de Conclusão:........................................................................................................................ 

DADOS DO PROJETO 

Titulo:............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

LINHA DE PESQUISA 

 

(   ) 1. Produção do Espaço Rural e Urbano        (   ) Dinâmicas Ambientais 
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Leia-se: 

 

ANEXO 1 

Seleção de Programa de Pós-graduação 

Edital ICH/PPGEP/UFU nº02/2019  

Processo de seleção para ingresso em 2020-/1 

Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nº de inscrição........................(Para controle da secretaria) Data ........./......../2020 

OPÇÕES DA INSCRIÇÃO 

(    )Ampla Concorrência (    )Pretos; Pardos e Indígenas (    )Pessoas com deficiência  

DADOS PESSOAIS Nome:................................................................................................................Sexo: (  ) M (  ) F 

Naturalidade:........................................................Nacionalidade:.................................................. 

Estado Civil:.....................................RGn°...................................Org. Expedidor:....................... 

CPF:...................................................End.residencial:.................................................................. 

............................................................Cidade:...............................................................UF:.......... 

CEP:.....................................   Telefone   residencial: (....).......................................................... 

Telefone Celular:(....)................................E-mail........................................................................ 

FORMAÇÃO 

Graduação: ...............................................Instituição:................................................................... 

Data de Conclusão:........................................................................................................................ 

DADOS DO PROJETO 

Titulo:............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

LINHA DE PESQUISA/EIXO TEMÁTICO 

 

(   ) 1. PRODUÇÃO DO ESPAÇO RURAL E  

URBANO 

( ) 2. DINÂMICAS AMBIENTAIS 

(   ) Produção do espaço urbano: agentes, dinâmicas e 

processos 

(   ) Geografia da Saúde e Educação Ambiental 
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(   ) Políticas públicas, planejamento e gestão urbanos (   ) Geografia Física 
(   ) A cidade e o urbano (   ) Geografia e Geotecnologias 

(   ) Estado, trabalho, território e justiça espacial  
(   ) Cotidiano urbano e direito à cidade  
(   ) Geografia cultural e desenvolvimento local  
(   ) Trabalho e Cultura  
(   ) Geografia Agrária e Geografia do Trabalho  

Link dos Professores de cada linha de pesquisa: http://www.ppgep.facip.ufu.br/corpo-docente 

 

Onde se lê:  

ANEXO 2 

Seleção de Programa de Pós-graduação 

Edital ICH/PPGEP/UFU nº02/2019 Processo de seleção para ingresso em 2020-/1 

Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal 

 

Distribuição de Vagas por Linhas de Pesquisa 

Linha 1: PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL 
Eixo Temático Ementa do Campo Temático Número de 

Vagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção do Espaço 

Urbano: Agentes, 

Dinâmicas e 

Processos 

Projetos de pesquisas preocupados com as dinâmicas urbanas e 

regionais no contexto da produção do espaço, considerando a 

atuação de diferentes agentes econômicos e sociais na produção 

da cidade, com interesses e lógicas variadas, resultando na 

análise das transformações tanto da cidade quanto da região. 

Projetos preocupados em analisar os aspectos socioeconômicos, 

políticos e espaciais das cidades, considerando, para isso, as 

articulações urbano-rurais, a relação cidade-campo, a formação 

socioespacial, os processos de desmembramento municipal, os 

atores políticos, os papéis das elites locais, a morfologia urbana, 

os fixos e os fluxos espaciais, as cooperações de gestões 

territoriais, a estrutura econômica, industrial, comercial e de 

consumo das cidades, objetivando discutir as complexas relações 

socioespaciais das cidades frente ao atual processo urbanização, 

enfatizando suas dinâmicas urbanas e regionais, as diferentes 

escalas de análises e seus papéis na rede. 

Busca-se congregar projetos de pesquisa que discutam o papel 

das políticas públicas articuladas às ações de planejamento e 

gestão urbanos, no sentido de promover reflexões acerca das 

potencialidades, lacunas e desafios das intervenções nas cidades, 

tratando de aspectos como: instrumentos de participação popular, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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parcerias público-privadas, função social da cidade, plano 

diretor, meio ambiente, mobilidade e acessibilidade, entre outros. 

 

A Cidade e o 

Urbano 

Projetos que versem sobre as cidades e o urbano por meio dos 

seus processos e formas, sua estruturação e reestruturação 

enquanto resultado da produção do espaço urbano. Os diferentes 

usos e apropriação do espaço urbano, mobilidade, acessibilidade 

e práticas socioespaciais. Os espaços públicos e áreas verdes 

urbanas, suas formas, usos e funções. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Estado, Trabalho, 

Território e Justiça 

Espacial 

Este eixo tem como proposta o desenvolvimento de pesquisas no 

campo temático das relações entre estado, trabalho, território e 

justiça espacial. Busca compreender os processos socioespaciais 

relacionados: (1) as ações e estratégias dos agentes produtores do 

espaço urbano, especificamente o papel dos atores da produção 

imobiliária (consumidores da habitação, corretores de imóveis, 

proprietários, incorporadores, instituições financeiras e 

governamentais) e suas relações com as dinâmicas e processos de 

pobreza e desigualdades socioespaciais; (2) as dinâmicas 

econômicas locais-regionais e suas interações socioespaciais, 

sobretudo as relacionadas aos impactos da expansão do ensino 

superior e técnico em suas múltiplas escalas e ao papel das 

empresas na gestão do território; (3) as novas metodologias, 

políticas e estratégias do planejamento e gestão urbano e regional 

com ênfase, nas questões de gênero, raça, classe, etnia e sexo e 

na leitura da cidade por grupos sociais específicos como, 

migrantes, travestis, prostitutas, população de rua, negros, 

rappers, etc.; (4) aos processos dos circuitos da economia urbana 

e circuitos espaciais da produção e de suas relações com a 

produção das atividades econômicas nos territórios; e, (5) as 

relações entre normas e sistemas de regulação como definidores 

do uso dos espaços, a partir de uma aproximação teórica da 

Geografia com o Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Cotidiano Urbano e 

Direito à Cidade 

Este eixo reúne projetos interessados em analisar a produção e 

apropriação das cidades a partir da dimensão do cotidiano 

urbano, evidenciando as práticas espaciais dos diferentes 

citadinos em suas mais distintas experiências urbanas (habitação, 

circulação, lazer, consumo e trabalho). As cidades são entendidas 

como espaços marcados por desigualdades socioespaciais 

importantes, constituindo campos de disputa material e 

simbólica. Nesse sentido, pretende-se investigar os seguintes 

temas/processos:  fragmentação socioespacial, insegurança e 

violência urbanas, desigualdades socioespaciais, imaginários 

urbanos, Direito à Cidade. 

 

 

 

1 

Geografia Cultural e 

Desenvolvimento 

Local 

Geografia Cultural; Diversidade; Desenvolvimento local; 

Geografia da Recreação (turismo, esportes, lazer e eventos) 

 

2 
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Trabalho e Cultura Diversidade, Trabalho e Cultura 1 

Geografia Agrária e 

Geografia do 

Trabalho 

Geografia Agrária; Geografia do Trabalho; Relação cidade-

campo 

 

1 

 
Linha 2: DINÂMICAS AMBIENTAIS  
 

Eixo Temático Ementa do Campo Temático Número de 

Vagas 

Geografia da Saúde; 

Educação Ambiental 

Geografia da Saúde; Educação Ambiental 1 

 

Geografia Física 
Geomorfologia; Pedologia; Dinâmicas Ambientais; 

Ensino de Geografia Física; Biogeografia, 

Climatologia, Clima e saúde, Impactos ambientais e 

desastres naturais 

 

4 

 

 

 

 

Geografia e 

Geotecnologias 

As Geotecnologias compreendem um campo do 

conhecimento científico capaz de analisar o espaço 

geográfico de maneira interdisciplinar. Desse modo, análises 

embasadas em bancos de dados geográficos que fazem uso, 

ou não, da cartografia digital, do sensoriamento remoto, do 

geoprocessamento, do sistema de informações geográficas, e 

etc., podem ser realizadas em pesquisas ambientais, 

econômicas, sociais, culturais, urbanas, rurais, dentre outras. 

Como exemplo é possível citar a verificação do cumprimento 

de leis ambientais, a ocorrência de acidentes de trânsito, as 

mudanças no uso da terra, a expansão urbana, a modelagem 

ambiental e uma infinidade de mapeamentos. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Leia-se:  

Distribuição de Vagas por Linhas de Pesquisa 

Linha 1: PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RURAL  
Eixo Temático Ementa do Campo Temático Número de 

Vagas 
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PRODUÇÃO DO 

ESPAÇO URBANO: 

AGENTES, 

DINÂMICAS E 

PROCESSOS 

 

Projetos de pesquisas preocupados com as dinâmicas urbanas e 

regionais no contexto da produção do espaço, considerando a 

atuação de diferentes agentes econômicos e sociais na produção 

da cidade, com interesses e lógicas variadas, resultando na 

análise das transformações tanto da cidade quanto da região. 

Projetos preocupados em analisar os aspectos socioeconômicos, 

políticos e espaciais das cidades, considerando, para isso, as 

articulações urbano-rurais, a relação cidade-campo, a formação 

socioespacial, os processos de desmembramento municipal, os 

atores políticos, os papéis das elites locais, a morfologia urbana, 

os fixos e os fluxos espaciais, as cooperações de gestões 

territoriais, a estrutura econômica, industrial, comercial e de 

consumo das cidades, objetivando discutir as complexas relações 

socioespaciais das cidades frente ao atual processo urbanização, 

enfatizando suas dinâmicas urbanas e regionais, as diferentes 

escalas de análises e seus papéis na rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS, 

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO URBANOS 

Busca-se congregar projetos de pesquisa que discutam o papel 

das políticas públicas articuladas às ações de planejamento e 

gestão urbanos, no sentido de promover reflexões acerca das 

potencialidades, lacunas e desafios das intervenções nas cidades, 

tratando de aspectos como: instrumentos de participação popular, 

parcerias público-privadas, função social da cidade, plano 

diretor, meio ambiente, mobilidade e acessibilidade, entre outros. 

 

A CIDADE E O 

URBANO 

Projetos que versem sobre as cidades e o urbano por meio dos 

seus processos e formas, sua estruturação e reestruturação 

enquanto resultado da produção do espaço urbano. Os diferentes 

usos e apropriação do espaço urbano, mobilidade, acessibilidade 

e práticas socioespaciais. Os espaços públicos e 

áreas verdes urbanas, suas formas, usos e funções. 

 

 

1 

 

 

ESTADO, 

TRABALHO, 

TERRITÓRIO 

E 

JUSTIÇA ESPACIAL 

Este eixo tem como proposta o desenvolvimento de pesquisas 

no campo temático das relações entre estado, trabalho, 

território e justiça espacial. Busca compreender os processos 

socioespaciais relacionados: (1) as ações e estratégias dos 

agentes produtores do espaço urbano, especificamente o papel 

dos atores da produção imobiliária (consumidores da 

habitação, corretores de imóveis, proprietários, 

incorporadores, instituições financeiras e governamentais) e 

suas relações com as dinâmicas e processos de pobreza e 

desigualdades socioespaciais; (2) as dinâmicas econômicas 

locais-regionais e suas interações socioespaciais, sobretudo as 

relacionadas aos impactos da expansão do ensino superior e 

técnico em suas múltiplas escalas e ao papel  das empresas na 

gestão do território; (3) as novas metodologias, políticas e 

estratégias do planejamento e gestão urbano e regional com 
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ênfase, nas questões de gênero, raça, classe, etnia e sexo e na 

leitura da cidade por grupos sociais específicos como, 

migrantes, travestis, prostitutas, população de rua, negros, 

rappers, etc.; (4) aos processos dos circuitos da economia 

urbana e circuitos espaciais da produção e de suas relações 

com a produção das atividades econômicas nos territórios; e, 

(5) as relações entre  normas  e sistemas de regulação como 

definidores do uso dos espaços, a partir de uma aproximação 

teórica da Geografia com o Direito 

 

 

 

COTIDIANO 

URBANO E 

DIREITO À CIDADE 

Este eixo reúne projetos interessados em analisar a produção e 

apropriação das cidades a partir da dimensão do cotidiano 

urbano, evidenciando as práticas espaciais dos diferentes 

citadinos em suas mais distintas experiências urbanas 

(habitação, circulação, lazer, consumo e trabalho). As cidades 

são entendidas como espaços marcados por desigualdades 

socioespaciais importantes, constituindo campos de disputa 

material e simbólica. Nesse sentido, pretende- se investigar os 

seguintes temas/processos: fragmentação socioespacial, 

insegurança e violência urbanas, desigualdades socioespaciais, 

imaginários urbanos, Direito à Cidade. 

 

 

 

1 

GEOGRAFIA 

CULTURAL E 

DESENVOLVIMETO 

LOCAL 

Geografia Cultural; Diversidade; Desenvolvimento local; 

Geografia da Recreação (turismo, esportes, lazer e eventos) 

 

2 

 

 

TRABALHO E 

CULTURA 

Este eixo temático tem, como escopo principal, projetos que 

versem sobre a temática do trabalho (especialmente em sua 

natureza precária e invisibilizada) nos espaços social e 

organizacional.  Além disto, são bem vindos projetos que 

dialoguem com as temáticas da diversidade e da cultura. 

 

 

2 

GEOGRAFIA 

AGRÁRIA CIDADE 

CAMPO E 

GEOGRAFIA DO 

TRABALHO 

Este eixo tem como proposta reunir projetos interessados em 

discutir as seguintes temáticas: 1) o mundo rural, o campo, seja 

no que refere ao agronegócio em geral, bem como sobre a 

agricultura familiar/camponesa, luta pela terra, além de outras 

temáticas relacionadas a este tema; 2) Outra temática do qual 

este eixo busca congregar projetos é sobre a relação cidade-

campo, migrações e seus diferentes (re)arranjos socioespaciais; 

3) Geografia do trabalho: projetos interessados em compreender 

as relações de trabalho em diferentes segmentos produtivos, seja 

no campo ou na cidade, além da precarização das relações de 

trabalho existentes. 
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Linha 2: DINÂMICAS AMBIENTAIS  
 

Eixo Temático Ementa do Campo Temático Número 

de Vagas 

GEOGRAFIA DA 

SAÚDE;EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Geografia da Saúde; Educação Ambiental 1 

 

 

 

 

GEOGRAFIA FÍSICA 

Compreende a área de conhecimento da Ciência Geográfica que se 

preocupa com a interrelação entre as dinâmicas da sociedade e natureza e 

seus efeitos e repostas no espaço geográfico. Desse modo, compreender 

os aspectos Geomorfológicos (relevo), Geológicos (rochas), Pedológicos 

(solos), Hidrográficos (cursos d’água), Climáticos (Eventos Climáticos 

Extremos; Desastres Naturais e Clima e Saúde), Biogeográficos (seres 

vivos e aspectos naturais) e especializá-los por meio dos mapeamentos 

são fundamentais para o entendimento do espaço geográfico, bem como a 

paisagem. Nesse sentido, espera-se projetos que busquem analisar as 

dinâmicas ambientais, os processos, os impactos socioambientais, as 

fragilidades, as potencialidades, os riscos e vulnerabilidades 

ambientais/socioambientais dos municípios/cidades/bacias hidrográficas, 

entre outros recortes espaciais. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

GEOGRAFIA E 

GEOTECNOLOGIAS 

 

As Geotecnologias compreendem um campo do conhecimento científico 

capaz de analisar o espaço geográfico de maneira interdisciplinar. Desse 

modo, análises embasadas em bancos de dados geográficos que fazem uso, 

ou não, da cartografia digital, do sensoriamento remoto, do 

geoprocessamento, do sistema de informações geográficas, e etc., podem ser 

realizadas em pesquisas ambientais, econômicas, sociais, culturais, urbanas, 

rurais, dentre outras. Como exemplo é possível citar a verificação do 

cumprimento de leis ambientais, a ocorrência de acidentes de trânsito, as 

mudanças no uso da terra, a expansão urbana, a modelagem ambiental e uma 

infinidade de mapeamentos. 
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Onde se lê:  

ANEXO 6 

Seleção de Programa de Pós-graduação 

Edital ICH/PPGEP/UFU nº02/2019 Processo de seleção para ingresso em 2020-/1 

Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal 

 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 
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O Curriculum Vitae, que deve ser gerado na Plataforma Lattes, será avaliado conforme a pontuação descrita no quadro 

abaixo, desde que devidamente comprovada. Serão considerados 2 blocos, nos quais o candidato poderá obter no máximo 

10 pontos em cada um. O total de pontos do curriculum vitae do candidato será obtido pela média ponderada dos totais 

obtidos em cada bloco. 

QUALIS é o conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para estratificação da qualidade da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação. Para o processo seletivo para o Programa de Pós-graduação em Administração da UFU, valem 

os periódicos da Área Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 

Os periódicos QUALIS encontram-se disponíveis em: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces 

Instruções: 

(1) Os documentos comprobatórios que acompanham o currículo do candidato (modelo Lattes) devem ser encaminhados na 

ordem do quadro abaixo. 

(2) Serão pontuadas as atividades dos últimos 5 anos, favor não encaminhar documentos de atividades realizadas fora do 

período de avaliação. 

 

  I – PRODUÇÃO CIENTÍFICA em ÁREAS AFINS À 

ADMINISTRAÇÃO 
dos últimos 5 anos (peso: 80%) 

Pontuação 

Máxima 

 
1 

Curso de extensão ministrado com carga horária mínima de 8h 

0,25 ponto por curso 
Comprovação: certificado ou declaração da organização patrocinadora do 

curso ministrado 

 
0,5 

 
2 

Apresentação de pôster em evento científico 

0,25 pontos por pôster em eventos 
Comprovação: certificado ou declaração do evento 

 
0,5 

 
3 

Apresentação de artigo em evento científico 

0,25 pontos por comunicação em eventos 
Comprovação: certificado ou declaração do evento 

 
1,0 

 
4 

Publicação de artigo completo em anais de evento científico 

0,5 ponto por artigo em eventos 
Comprovação: aceite ou declaração do evento e cópia do artigo 

 
2,0 
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5 

Publicação de artigo completo em periódico 

1,0 ponto por artigo em periódico QUALIS (extratos B1, A1 ou A2) da área 
de Administração 

0,5 ponto por artigo em periódico QUALIS (extratos B2 ou B3) da área de 

Administração 

0,3 ponto por artigo em periódico QUALIS (extratos B4 ou B5) da área de 

Administração 

0,2 pontos por artigo em periódico indexado 
Comprovação: aceite/declaração do periódico e cópia do artigo 

 

 

 

4,5 

 
6 

Projeto de Iniciação Científica 

1,5 ponto por projeto com financiamento de órgão de fomento 

0,5 pontos por projeto sem financiamento de órgão de fomento 

Comprovação: declaração da Instituição de Ensino Superior 

 
1,5 

 II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ACADÊMICA 

dos últimos 5 anos (peso: 20%) 

Pontuação 

Máxima 

 
7 

Monitoria ou tutoria no Ensino Superior 

0,25 pontos por monitoria ou tutoria por semestre 

Comprovação: declaração da Instituição de Ensino Superior 

 
1,0 

 
8 

Disciplinas ministradas na Graduação 

0,3 pontos por semestre ministrado 
Comprovação: declaração da Instituição de Ensino Superior 

 
3,0 

 
9 

Disciplinas ministradas na Pós-graduação Lato Sensu 

0,2 pontos por disciplina com carga horária mínima de 12 horas 

Comprovação: declaração da Instituição de Ensino Superior discriminando 

a disciplina e a carga horária 

 
2,0 

 
 

10 

Orientação de monografias e trabalhos de conclusão de curso 

0,5 pontos por trabalho de Pós-graduação 

0,25 ponto por trabalho de Graduação 

Comprovação: declaração da Instituição de Ensino Superior discriminando 

o nível do curso, o título dos trabalhos e os respectivos autores 

 
 

2,0 

 
 

11 

Participação em bancas examinadoras de concursos e de trabalhos de 

conclusão de curso 

0,2 ponto por banca 
Comprovação: declaração da Instituição de Ensino Superior discriminando 

o título dos trabalhos e os respectivos autores 

 
 

1,0 
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12 

Participação em projetos de extensão universitária – projetos de 

caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico 

0,1 ponto por projeto 
Comprovação: declaração da Instituição de Ensino Superior discriminando 

os projetos 

 
 

1,0 

 

Leia-se: 

Exclusão do Anexo 6, pois as informações estão contidas no anexo 7 

Onde se Lê: 

ANEXO 8 

Seleção de Programa de Pós-graduação 

Edital ICH/PPGEP/UFU nº02/2019 Processo de seleção para ingresso em 2020-/1 

Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DE NORMAS E DISPONIBILIDADE 

Eu,..................................................................................................................., portador da Cédula de 

Identidade nº.............................................., expedida pelo Órgão/UF......................................., CPF 

nº..............................................DECLARO, para fins de Inscrição no Processo de Seleção do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEP), do Instituto de Ciências Humanas, da 

Universidade Federal de Uberlândia, ter ciência das normas regulamentares do deste Processo 

Seletivo, conforme Edital 02/2018, Regulamento do Programa, normas da UFU e da CAPES, bem 

como ter disponibilidade de tempo para realizar o Curso de Mestrado em Geografia, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) meses, assim como frequentar as aulas nos turnos matutino, 

vespertino e/ou noturno e participar das atividades exigidas pelo referido Programa, caso seja 

convocado(a) para matrícula, após a aprovação do Processo de Seleção. Declaro ainda ter ciência  

de que o Programa não  tem disponibilidade de  bolsas de estudos para todos os alunos aprovados   

e matriculados, tendo, portanto, condições financeiras de cumprir as atividades do Programa sem 
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concessão de bolsas de estudos, assim como declaro ter ciência de que o Projeto de Pesquisa 

submetido pode sofrer alterações de acordo com a indicação do Professor Orientador. 

 

 

 

  ,  de  de 2019. 

Cidade/UF 
 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a)
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Leia-se: 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DE NORMAS E 

DISPONIBILIDADE 

Eu,..................................................................................................................., portador 

da Cédula de Identidade nº.............................................., expedida pelo 

Órgão/UF................................, CPF nº..............................................DECLARO, para 

fins de Inscrição no Processo de Seleção do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia (PPGEP), do Instituto de Ciências Humanas, da Universidade Federal de 

Uberlândia, ter ciência das normas regulamentares do deste Processo Seletivo, 

conforme Edital 02/2019, Regulamento do Programa, normas da UFU e da CAPES, 

bem como ter disponibilidade de tempo para realizar o Curso de Mestrado em 

Geografia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, assim como frequentar as 

aulas nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno e participar das atividades exigidas 

pelo referido Programa, caso seja convocado(a) para matrícula, após a aprovação do 

Processo de Seleção. Declaro ainda ter ciência de que o Programa não tem 

disponibilidade de bolsas de estudos para todos os alunos aprovados e matriculados, 

tendo, portanto, condições financeiras de cumprir as atividades do Programa sem 

concessão de bolsas de estudos, assim como declaro ter ciência de que o Projeto de 

Pesquisa submetido pode sofrer alterações de acordo com a indicação do Professor 

Orientador. 

 

 ,  de  de 2019. 

Cidade/UF 
 

_____________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 

 

Onde se Lê: 

ANEXO 12 

Seleção de Programa de Pós-graduação 

Edital ICH/PPGEP/UFU nº02/2019 Processo de seleção para ingresso em 2020-/1 
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Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal 

 

DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIA EM SUFICIÊNCIA/PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (INGLÊS, FRANCÊS OU ESPANHOL) 

 

Eu,..........................................................................................., portador da Cédula de Identidade 

nº................................, expedida pelo Órgão/UF,.........................CPF nº..................................... 

DECLARO que, no ato de minha Inscrição junto ao Processo Seletivo (Edital  2/2018)  do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – Universidade Federal de Uberlândia – Campus 

Pontal, ainda não possuo Suficiência em Língua Estrangeira, COMPROMETENDO-ME a 

apresentar os documentos comprobatórios da realização do Exame de Suficiência em  Língua  

Estrangeira  em  até 12 (doze) meses após a matrícula, conforme consta nos itens 3.4 e 3.5 do 

Edital, sob pena de desligamento do Programa 

 

_________________, ______de_____________de ____________ 

Cidade/UF 

 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia-se: 
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ANEXO 12 

Seleção de Programa de Pós-graduação 

Edital ICH/PPGEP/UFU nº02/2019 Processo de seleção para ingresso em 2020-/1 

Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal 

 

DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIA EM SUFICIÊNCIA/PROFICIÊNCIA DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS, FRANCÊS OU ESPANHOL) 

 

Eu,.............................................................................., portador da Cédula de Identidade 

nº............................., expedida pelo Órgão/UF,......................CPF nº............................... 

DECLARO que, no ato de minha Inscrição junto ao Processo Seletivo (Edital 2/2019) 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Universidade Federal de Uberlândia – 

Campus Pontal, ainda não possuo Suficiência em Língua Estrangeira, 

COMPROMETENDO-ME a apresentar os documentos comprobatórios da realização 

do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira em até 12 (doze) meses após a 

matrícula, conforme consta nos itens 3.4 e 3.5 do Edital, sob pena de desligamento do 

Programa 

 

 

_________________, ______de_____________de ____________ 

Cidade/UF 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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