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EDITAL No 001/2015 

 

 

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

(PPGGeo) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ, no uso de 

suas atribuições legais e regulamentares, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que se encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2016 para o Curso de Pós-

Graduação em Geografia, nível de Mestrado e Doutorado na área de concentração: 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NOS DOMÍNIOS DO CERRADO BRASILEIRO. O(a) 

candidato(a) deve observar as Linhas de Pesquisa do Programa, os Termos do Regulamento 

do Programa e as seguintes condições. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 O PPGGeo da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí - torna pública a abertura 

das inscrições no Processo Seletivo para ingresso no 1º semestre de 2016. 

1.2 O PPGGeo tem por objetivo capacitar profissionais para atuarem em diversos níveis de 

ensino e pesquisa, com vistas ao desenvolvimento e planejamento regional, considerando as 

questões ambientais e territoriais, proporcionando as condições necessárias para elaboração e 

divulgação do conhecimento em Ciência Geográfica. 

1.3 Poderão inscrever-se ao processo seletivo do PPGGeo, nível de Mestrado, candidatos que 

tenham título de licenciatura ou de bacharelado em Geografia e/ou áreas afins. 

1.4. Poderão inscrever-se ao processo seletivo do PPGGeo, nível de Doutorado, candidatos 

que tenham título de Mestrado em Geografia e/ou áreas afins. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS E LINHAS DE PESQUISA 

 

2.1. Para o ingresso no ano de 2016, serão oferecidas 11 (onze) vagas destinadas ao curso de 

Mestrado e mais 11 (onze) vagas destinadas ao curso de Doutorado, distribuídas entre as 

linhas de pesquisa do programa. 

2.2. Visando o atendimento da Resolução CONSUNI 07/2015 serão reservadas vagas para a 

política afirmativa de inclusão de pretos, pardos e indígenas (PPI); 
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2.1.1 Do total de 11 vagas oferecidas ao curso de Mestrado, 03 delas estão reservadas para 

PPI, visando ao atendimento da política de ação afirmativa na Pós-Graduação; 

2.1.2. Do total de 11 vagas oferecidas ao curso de Doutorado em Geografia, 03 delas estão 

reservadas para PPI, visando ao atendimento da política de ação afirmativa na Pós-

Graduação; 

2.2.2 De acordo com o § 1o do Art. 4o da Resolução CONSUNI 07/2015, candidatos pretos, 

pardos e/ou indígenas, que fizerem a auto declaração (Anexo II), concorrerão, ao mesmo 

tempo, às vagas reservadas e àquelas destinadas à livre concorrência.  

2.2.3 De acordo com o § 2o da Resolução CONSUNI 07/2015, os candidatos PPI, 

classificados no subconjunto referente às vagas oferecidas para ampla concorrência (80% das 

vagas), não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (20% das 

vagas).  

2.2.4 De acordo com o § 4o do Art. 4o da Resolução CONSUNI 07/2015, não havendo 

candidatos PPI aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, essas vagas 

serão revertidas para ampla concorrência, sendo ocupadas pelos demais candidatos 

aprovados, conforme a ordem de classificação no processo seletivo regido por este edital. 

 

2.3 Tendo em vista estas considerações ficam assim distribuídas as vagas para Mestrado e 

Doutorado e entre as Linhas de Pesquisa do Programa: 

 
a) Linha 1: Análise Ambiental do Cerrado Brasileiro: 

 - cinco (5) vagas para o Mestrado, ficando uma (1) vaga para candidato cotista; 

- seis (6) vagas para Doutorado, sendo duas (2) vagas destinadas à candidatos cotistas. 

 

b) Linha 2: Organização e gestão do espaço rural e urbano do Cerrado Brasileiro: 

 - seis (6) vagas para o Mestrado, sendo duas (vagas) destinadas à candidatos cotistas; 

- cinco (5) vagas para Doutorado – ficando uma (1) vaga destinada à candidatos cotistas. 

 

Obs: Há a possibilidade de concessão de bolsas pelas agências de fomento CAPES, CNPq, 

FAPEG e pela UFG. A concessão se efetuará em função da disponibilidade das mesmas e 

segundo critérios fixados pelas agências de fomento e pela Comissão de Bolsas do PPGGeo. 
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3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 O período de inscrições será de 03/11/2015 a 11/12/2015, exceto feriados, no horário das 

8:00 às 11:00h e das 13:30 às 17:00h, na Secretaria do PPGGeo, situada no Prédio da Pós 

Graduação do Campus Cidade Universitária, BR 364, Km 195, n.º 3.800, CEP 75.801-615 da 

Regional Jataí, Jataí - GO. Telefone (64) 3606-8346 / e-mail: posgeojti@gmail.com 

3.2 A divulgação das homologações das inscrições será realizada mediante lista afixada nos 

quadros de aviso do PPGGeo, nas dependências da Regional Jataí - Unidade Cidade 

Universitária/ UFG e também no site: http://posgeo.jatai.ufg.br/, até o dia 18 de dezembro de 

2015. 

3.3 Os candidatos terão até as 17:00h de 23 de dezembro de 2015 para eventual interposição 

de recurso, que deverá ser encaminhado oficialmente à Secretaria do PPGGeo. 

3.4 Serão aceitas inscrições por correio com a respectiva assinatura do (a) candidato(a), com 

data de postagem até 11 de dezembro de 2015. Tanto as inscrições como as interposições de 

recursos poderão ser encaminhadas pelo Correio, exclusivamente por SEDEX, desde que 

obedecendo às referidas datas. 

3.4.1 Para inscrições via SEDEX, o comprovante de envio da encomenda, com o número que 

permite rastreamento, deve ser encaminhado para o e-mail do PPGGeo 

(posgeojti@gmail.com). 

 

No ato de inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

1. Formulário de inscrição preenchido, assinado e com a indicação de dois possíveis 

orientadores, respeitando a linha de pesquisa pretendida, em anexo neste Edital; 

2. Cópia autenticada da carteira de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

3. Cópia autenticada do diploma de Graduação em Geografia ou áreas afins, reconhecido 

oficialmente pelo MEC, ou documento comprobatório de conclusão da graduação antes da 

data de matrícula no PPGGeo. Nesse caso, a matrícula fica condicionada à apresentação de 

certificado de colação de grau; 

3.1. Para inscrição no Doutorado será requerido também cópia autenticada do diploma de 

Mestrado em Geografia ou áreas afins, reconhecido pelo MEC, ou documento comprobatório 

de conclusão do Mestrado antes da data de matrícula no PPGGeo. Nesse caso, a matrícula fica 

condicionada à apresentação de certificado de conclusão do curso de Mestrado; 
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4. Cópia autenticada do histórico escolar atualizado do Curso de Graduação; 

4.1. Para o Doutorado também pede-se cópia autenticada do histórico escolar atualizado do 

curso de Mestrado; 

5. Currículo Lattes (CL) com comprovação de documentos de 2011 a 2015 (será admitida 

como elemento de comprovação a primeira folha de artigos, relatórios e livros); 

6. Planilha de Pontuação Curricular preenchida, disponível no site: http://posgeo.jatai.ufg.br/; 

7. Duas fotografias 3 × 4 cm, recentes; 

8. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição junto ao BANCO DO BRASIL S/A no 

valor de R$ 80,00 (oitenta reais), em favor da UFG - PPGGeo, através da Guia de 

Recolhimento da taxa de inscrição (GRU), que será fornecida na secretaria do PPGGeo ou via 

e-mail - posgeojti@gmail.com; 

9. Declaração do candidato, atestando disponibilidade para dedicar-se exclusivamente às 

atividades do PPGGeo – Anexo IV; 

10. Declaração e/ou atestado de obtenção de suficiência em uma língua estrangeira para os 

candidatos. Será exigida suficiência em língua inglesa ou espanhola para o Mestrado e 

suficiência em língua inglesa (obrigatória) para o Doutorado; 

Estão dispensados do exame de suficiência em língua estrangeira os candidatos aos cursos de 

Mestrado e Doutorado que apresentarem certificados emitidos por Instituições Federais 

(centro de línguas) reconhecidos ou por Programas oficiais, com validade de dois anos. 

No caso de inglês, é aceito o TOEFL desde que o candidato comprove a obtenção de, no 

mínimo, a seguinte pontuação: 507 pontos (paper based), 180 pontos (computer based) ou 64 

pontos (Internet Based – IBT). No caso do Espanhol: CELU, DELE (Instituto Cervantes), 

Pontuação mínima: Nível Intermediário; 

 

11. Três cópias do Pré-Projeto de Pesquisa, que deve ter entre 6-8 e 8-12 páginas para o 

Mestrado e Doutorado, respectivamente, incluindo os elementos pré-textuais, textuais e pós-

textuais, com espaçamento 1,5, fonte Times New Roman 12 e margens de 2,5 cm. Deverá 

conter: 

a) Introdução, justificativa e objetivos; 

b) Metodologia da pesquisa (material e métodos); 

c) Viabilidade financeira (orçamento); 
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d) Cronograma da pesquisa (considerar 24 meses em caso de Mestrado e 36 meses em caso de 

Doutorado); 

e) Resultados esperados; 

f) Referências (Normas da ABNT); 

Obs: Pré-projetos encaminhados sem o cumprimento desses pré-requisitos serão 

desclassificados. 

 

12. No caso de candidato(a) às vagas por cotas, destinadas aos pretos(as), pardos(as) e 

indígenas pela Resolução CONSUNI 07/2015, apresentar o Termo de Autodeclaração Étnico-

Racial (Anexo II), impresso e assinado. 

3.5 Não será aceita a complementação de documentos após a inscrição. 

3.6 A avaliação dos documentos apresentados pelos candidatos, no ato da inscrição, será feita 

pela Comissão Examinadora para fins de deferimento ou não da inscrição, nos termos deste 

Edital. 

 
4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo constará de prova de línguas estrangeira (PL); prova escrita (PE) relativa 

aos conhecimentos em Geografia, prova oral referente à análise do projeto (AP) e avaliação 

curricular (AC). 
 

4.1 Prova de línguas (PL) 

A prova de línguas será de caráter eliminatório e constará de tradução e interpretação de 

texto na língua inglesa ou espanhola para o Mestrado, e obrigatoriamente na língua inglesa 

para o Doutorado. A prova de línguas será fundamentada em literatura científica na área de 

Geografia ou áreas afins, com permissão de consulta a dicionário impresso e individual. O 

candidato terá duas horas para fazer a prova. Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

4.1.1 O candidato será desclassificado caso não atinja a nota mínima de 5,0 (cinco, vírgula 

zero) na PL. 

Obs.: Os candidatos com comprovantes de aprovação em TOEFL, Cambridge ou em exames 

de suficiência em inglês (Mestrado / Doutorado) e espanhol (Mestrado) de outras Instituições 

públicas de ensino superior para Programas de Pós-Graduação stricto sensu, nos últimos dois 
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anos, serão considerados aprovados. Neste caso, aos candidatos que apresentarem os 

certificados de proficiência em língua estrangeira, lhes serão atribuídos a nota 5,0 (cinco) na 

prova de línguas (PL). 

 

4.2 Prova escrita (PE) 

A prova escrita será de caráter classificatório e constará de dissertação sobre o tema da 

respectiva linha de inscrição do candidato. Para cada linha de pesquisa será sorteado um tema. 

O candidato terá 4 h (quatro horas) para fazer a prova e será atribuída nota de 0 (zero) a 10 

(dez). Serão avaliados o domínio da redação, do tema, do referencial teórico e da 

articulação de raciocínio. Essa avaliação terá peso 4,0 (quatro, vírgula zero) no cálculo da 

média final para Mestrado e peso 2,0 (dois, vírgula zero) para Doutorado. 

 

4.3 Prova Oral - análise de projetos (AP) 

Na prova oral serão avaliados: 

a) A expressão oral de ideias; 

b) A articulação do raciocínio; 

c) Os conhecimentos gerais de assuntos relacionados à pesquisa, à Pós-Graduação e à 

interação com sua linha de interesse; 

d) A capacidade de argumentação do candidato; 

e) A iniciativa e a criatividade. 

 

Para cada um dos itens será atribuída nota de 0 (zero) a 2 (dois), cuja soma constituirá a nota 

da PO. Essa avaliação terá peso 4,0 (quatro, vírgula zero) no cálculo da média final para 

Mestrado e peso 5,0 (cinco, vírgula zero) para Doutorado. 

 

4.4 Avaliação Curricular (AC) 

A avaliação curricular será feita com base no Currículo Lattes e pontuada na Planilha de 

Pontuação Curricular. Essa avaliação terá peso 2,0 (dois, vírgula zero) no cálculo da média 

final para Mestrado e peso 3,0 (três, vírgula zero) para Doutorado. 
 

4.5 Resultado Final da Seleção 

4.5.1 Para a composição da nota final (NF) do(a) candidato(a), será calculada a média 
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ponderada das notas das provas: prova escrita (PE), da prova oral - análise de projeto (AP) e 

da avaliação curricular (AC), conforme as fórmulas a seguir: 

Para Mestrado 

NF = [(PE × 4) + (AP × 4) + (AC × 2)] / 10. 

Para Doutorado: 

NF = [(PE × 2) + (AP × 5) + (AC × 3)] / 10. 

 

4.5.2 A classificação obedecerá à ordem decrescente dos valores obtidos pela fórmula. 

4.5.3 Em caso de empate, prevalecerá a maior nota, na seguinte ordem: PE, AP e AC. 

4.5.4 Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete, 

vírgula zero). 

 

4.6 Cronograma do processo seletivo 

- 18 de janeiro de 2016, de 08:00-10:00 horas será realizada Prova de suficiência em língua 

estrangeira (PL), na Sala do Mestrado do PPGGEO na Unidade Riachuelo. 

 

Obs: Os candidatos terão até 48 horas após a divulgação do resultado final da PL para 

eventual interposição de recurso, que deverá ser encaminhado oficialmente à secretaria do 

PPGGeo no horário das 8:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs. O resultado poderá ser 

conferido na Secretaria do PPGGeo, nas dependências da Regional Jataí / UFG, e/ou no 

Portal do PPGGeo: http://posgeo.jatai.ufg.br/. 

 

 

- 25 de janeiro de 2016, das 08:00-12:00 horas será a realizada a Prova Escrita (PE), na Sala 

do Mestrado do PPGGEO na Unidade Riachuelo. 

- 26 de janeiro de 2016, de 08:00-12:00 horas e de 14:00-18:00 horas serão realizadas as 

leituras públicas das provas escritas dos candidatos, os quais serão divididos por nível 

(Mestrado e Doutorado) e por área escolhida (linha 1 e linha 2). 

- 27 e 28 de janeiro de 2016, de 08:00-12:00 horas e de 14:00-18:00 horas será realizada a 

Prova Oral - análise de projetos (AP) e Avaliação Curricular (AC); 

- 02 de fevereiro de 2016: data limite para a divulgação do resultado final da seleção. 
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Obs: Os candidatos terão até 48 horas após a divulgação do resultado final da seleção para 

eventual interposição de recurso, que deverá ser encaminhado oficialmente à secretaria do 

PPGGeo no horário das 8:00hs às 12:00hs e das 14:00 hs às 17:00hs. O resultado da seleção 

poderá ser conferido na Secretaria do PPGGeo, nas dependências da Regional Jataí / UFG, 

e/ou no Portal do PPGGeo: http://posgeo.jatai.ufg.br/. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA 

5.1 A divulgação do resultado obtido pelos candidatos ocorrerá de acordo com o cronograma 

do item 4.6, acompanhada da convocação para matrícula com a indicação do(a) orientador(a), 

a ser fixado pela Coordenação do PPGGeo. 

5.2 Serão convocados para matrícula, em primeira chamada, os candidatos classificados por 

ordem decrescente de nota final (NF), até o limite máximo de vagas fixadas para a seleção, 

não sendo obrigatório o preenchimento do número total de vagas. 

 

6. DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS 

6.1 A matrícula será realizada na Secretaria do PPGGeo, no período de 15 a 19 de fevereiro 

de 2016. 

6.2 Em caso de vaga(s) remanescente(s), decorrente(s) da não efetivação de matrícula por 

parte dos candidatos convocados em primeira chamada, os candidatos aprovados 

subsequentes serão convocados em segunda chamada, respeitando-se as vagas por 

orientador(a) até, no máximo, dez dias ocorridos após o período de matrícula. 

6.3 Os candidatos reprovados ou com inscrição indeferida deverão retirar seus documentos na 

Secretaria do PPGGeo até 31 de março de 2016. Após esta data, os mesmos serão 

descartados. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SELEÇÃO 

7.1 O não comparecimento em uma das provas caracterizará a desistência do candidato e 

resultará na sua eliminação. 

7.2 O resultado final do processo seletivo será homologado pela Comissão de Seleção do 

PPGGeo. 
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7.3 No resultado do processo seletivo constarão os nomes de todos os inscritos e as notas 

finais. 

7.4 Todo o processo de seleção ocorrerá nas dependências da Regional Jataí, da Universidade 

Federal de Goiás, na sala de Mestrado do PPGGeo, situada na Rua Riachuelo, 1530, Jataí, 

GO. 

7.5 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas deste processo seletivo, 

contidas nos comunicados e neste edital. 

7.6 A burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos 

comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida 

nesta seleção, acarretará a eliminação do (a) candidato (a) do processo seletivo, sem prejuízo 

de outras sanções penais cabíveis. 

7.7 A seleção será válida para matrícula no período letivo para o qual o candidato for 

aprovado. 

7.8 As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do processo seletivo 

de que trata este edital correm por conta do candidato. 

7.9 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço residencial e/ou comercial, telefones 

de contato e endereço eletrônico na Secretaria do PPGGeo. 

7.10 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Administrativa do 

PPGGeo, juntamente com a comissão de seleção. 

 

8. DO SORTEIO DOS TEMAS E DA BIBLIOGRAFIA MÍNIMA RECOMENDADA 

PARA O EXAME DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS (MESTRADO E 

DOUTORADO) 
 

8.1 Será sorteado um único tema para cada linha de pesquisa. 

8.1.1 Linha 1: Análise Ambiental do Cerrado. 

Temas para sorteio: 

a) A questão ambiental no contexto atual do Cerrado; 

b) Impactos ambientais (positivos e negativos) do uso da terra no Cerrado; 
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c) Gestão e monitoramento de recursos hídricos e qualidade da água no Cerrado; 

d) Geotecnologias aplicadas ao planejamento ambiental no Cerrado; 

e) As mudanças climáticas e as consequências sócio espaciais no Cerrado; 

 

8.1.2 Linha 2: Organização e gestão do espaço rural e urbano do Cerrado brasileiro. 

Temas para sorteio: 

a) Os processos produtivos no Cerrado e suas relações com a internacionalização da economia 

regional; 

b) A relação campo/cidade e a produção do espaço no Cerrado; 

c) Explicações geográficas sobre a organização espacial no Cerrado; 

d) As ações de políticas públicas no processo de ocupação do Cerrado; 

e) A dinâmica e estrutura urbana no Cerrado brasileiro; 

 

8.2 O candidato deverá fazer a prova escrita sobre o tema da linha que optou. Se o candidato 

fizer a prova com o tema da outra linha de pesquisa, será desclassificado. 

8.3 Da bibliografia. O embasamento teórico adequado e a consulta à bibliografia, 

especialmente aquela atualizada, fará parte da avaliação. Algumas referências são sugeridas a 

seguir: 

AB´ SABER, A. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2003. 

ALMEIDA, M. G. (Org.). Abordagens geográficas de Goiás: o natural e o social na 
contemporaneidade. Goiânia: UFG, 2002. 

BERNARDES, J. A.; FILHO, O. L. F. (Orgs). Geografia da soja: BR 163 - fronteiras em mutação. 
Rio de Janeiro: Arquimedes Edições, 2005. 

CASTRO, I. E. et al. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 
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CAVALCANTI, L. S. A Geografia Escolar e a Cidade: ensaios sobre o ensino de Geografia para a 
vida urbana cotidiana. Campinas-SP: Papirus, 2008. 

CAVALCANTI, L. S. Geografia da Cidade. Goiânia: Editora Alternativa, 2001. 

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (Orgs.) A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (Orgs.) Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2001. 

DREW, D. Processos interativos homem-meio ambiente. Tradução de João A. dos Santos. São 
Paulo: Difel, 1986. 

ELIAS, D.; PEQUENO, R. (Orgs) Difusão do agronegócio e novas dinâmicas socioespaciais. 
Fortaleza/CE: Banco do Nordeste do Brasil, 2006. 

ESTEVAM, L. O tempo de transformação: estrutura e dinâmica da formação econômica de Goiás. 
Goiânia/GO: Editora da UCG, 2004. 

FREDERICO, S. O novo tempo do Cerrado: expansão dos fronts agrícolas e controle do sistema de 
armazenamento de grãos. São Paulo: Annablume. FAPESP, 2010. 

GOMES, H. (Coord.). Universo do Cerrado. Goiânia: UCG, 2008. v. 1 e 2. 

GOMES, P. C. da C. Geografia e Modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

GONÇALVES, C. W. P. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: 
Record, 2006. 

LOPES, I. V. et al. (orgs) Gestão Ambiental no Brasil: experiência e sucesso. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2000. 

MOREIRA, R. Para onde vai o pensamento geográfico? Por uma epistemologia crítica. São Paulo: 
Contexto, 2006. 

MÜLLER, K. Climate change: a threat to global development. Acting now to safeguard the future. 
Economica Verlag. Bonn. 1992. 

OLIVEIRA, Eda Terezinha de,  RUTKOWSKI, Emília Wanda. Mudanças climáticas e mudanças 
socioambientais globais: reflexões sobre alternativas de futuro. Brasília: UNESCO,  IBECC, 2008 

PINTO, M. N. (org) Cerrado. Brasília: Editora da UNB, 1993. 

ROCHA, Joana Carolina Silva. Dinâmica de ocupação no bioma cerrado: 

caracterização dos desmatamentos e análise das frentes de expansão.  

83 f. 2012. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Agrononegócio). Goiãnia: 
UFG, 2012. 

SAQUET, M. A. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão popular, 2007. 

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 

SILVEIRA, M. R.; LAMOSO, L. P.; MOURÃO, P. F. (Orgs). Questões nacionais e regionais do 
território brasileiro. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 
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SPOSITO M. E. B.; WHITACHER, A. M. Cidade e campo: relações e contradições entre o urbano e 
rural. São Paulo: Expressão popular, 2006. 

SPOSITO, M. E. B.; WHITACKER, A. M. (Orgs). Cidade e campo: relações e contradições entre o 
urbano e o rural. São Paulo; Expressão Popular, 2006. 

www.wwf.org.br/.../painel_intergovernamental_de_mudancas_climaticas/ 

www.mct.gov.br/index.php/content/view/17685.html 

www.ipcc.ch/ 

 

 

 

Jataí, 15 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Evandro César Clemente 

Coordenador do PPG Geografia (UFG / Regional Jataí) 

Visto: 
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ANEXO I - ORIENTADORES, PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE VAGAS 

(MESTRADO E DOUTORADO) 

Docente Linha Área de atuação Número 
de vagas - 
Mestrado 

Número de 
vagas - 

Doutorado 
Alécio Perini 
Martins 

1 Planejamento ambiental, bacias hidrográficas, 
cartografia. 

1 0 

Frederico Augusto 
Guimarães 
Guilherme 

1 Fitogeografia e Ecologia Vegetal, com ênfase em 
levantamentos de vegetação do Cerrado. 

1 1 

Hildeu Ferreira de 
Assunção 

1 Modelagem e simulação aplicada principalmente 
a produção vegetal, energia de biomassa, 
monitoramento ambiental, pluviometria 
direcional e agroecologia. 

0 1 

Iraci Scopel 1 Uso, manejo e conservação do solo; água no 
solo; pedologia; análise ambiental, vinculada à 
ciência do solo. 

1 1 

Ivanilton José de 
Oliveira 

1 Cartografia geográfica, com ênfase em 
cartografia temática e cartografia do turismo. 

0 1 

João Batista Pereira 
Cabral 

1 Geografia Física e Geologia Ambiental. Temas: 
Assoreamento de Reservatórios, Análise de 
Bacias Hidrográficas, Impactos Ambientais e 
desenvolvimento de materiais didáticos. 

1 1 

Raquel Maria de 
Oliveira 

1 Planejamento ambiental, bacias hidrográficas, 
biogeografia e indicadores sócio-ambientais em 
assentamentos rurais. 

0 0 

Zilda de Fátima 
Mariano 

1 Climatologia rural e urbana, educação ambiental 
e geografia da saúde. 

1 1 

Dimas Moraes 
Peixinho 

2 Geografia regional, com ênfase em sistemas 
produtivos. 

1 1 

Dinalva Donizete 
Ribeiro 

2 Geografia Agrária, Movimentos Sociais no 
campo, Desenvolvimento Rural. 

0 1 

Eguimar Felício 
Chaveiro 

2 Educação ambiental, dinâmica da cidade, 
geografia urbana, geografia do trabalho e 
desenvolvimento urbano. 

1 1 

Evandro César 
Clemente 

2 Políticas públicas, sustentabilidade sócio-
ambiental na agricultura, desenvolvimento 
territorial e ensino de geografia. 

1 1 

Lana de Souza 
Cavalcanti 

2 Ensino de geografia, formação de professor, 
lugar, geografia, cidade e espaço urbano. 

1 0 

Márcio Rodrigues 
Silva 

2 Geografia urbana. 1 0 

Maria José 
Rodrigues 

2 Geografia da Saúde; Políticas Públicas; 
Dinâmica Urbana. 

1 0 

Sedeval Nardoque 2 Geografia agrária, relação campo-cidade e 
conflitos agrários. 

0 1 

Total de vagas 11 11 

 
Linha 1: Análise Ambiental do Cerrado Brasileiro - cinco (5) vagas para o Mestrado e seis (6) vagas para 
Doutorado. 
Linha 2: Organização e gestão do espaço rural e urbano do Cerrado brasileiro - seis (6) vagas para o 
Mestrado e cinco (5) vagas para Doutorado. 
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ANEXO II - EDITAL Nº 01/2016 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

Eu, __________________________________________________________________, CPF 

_____________________, portador(a) do documento de identidade ____________________, 

declaro, para o fim específico de atender à documentação exigida pela Resolução CONSUNI 

07/2015 e aderir ao Edital do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em GEOGRAFIA (PPGGeo) da Universidade Federal de Goiás (Regional Jataí), em nível de 

______________________ (Mestrado/Doutorado), me autodeclaro: 

(   ) preto(a) 

(   ) pardo(a) 

(   ) indígena 

 

Também declaro estar ciente de que a prestação de informação falsa, apurada posteriormente 

ao ingresso no PPGGeo, em procedimento que me assegure o contraditório e ampla defesa, 

ensejará o cancelamento de minha matrícula na Universidade Federal de Goiás, sem prejuízo 

das sanções penais eventualmente cabíveis. 

________________, ____ de _____________________ de 2015. 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

Obs. Para atender ao disposto no parágrafo único do Art. 2º da Resolução CONSUNI Nº 7, de 

24 de abril de 2015, no caso de indígena, deve ser apresentado, no ato da matrícula no curso, 

cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. 
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ANEXO III  
PROCESSO SELETIVO 2016 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
DADOS PESSOAIS  
Nome:......................................................................................Sexo (   ) M (    )F  
Data de Nasc.:......./........./.........Naturalidade................Nacionalidade...................  
Estado Civil:..................RG n°.......................................... Org. Exp..................... 
CPF:...........................     
End. Residencial................................................................................................. 
Cidade:......................................UF:.......CEP.:..................-............  
Fone:......................................Cel:............................e-mail....................... 
 
FORMAÇÃO  
Curso de Graduação  
Nome do Curso................................................................................................... 
Instituição:..........................................Data de Conclusão:...................................  
Curso de Pós-graduação/Especialização/mestrado  
Nome do Curso:........................Instituição:...........................................................  
Titulação Obtida:...........................Data de Conclusão:..........................................  
 
OCUPAÇÃO ATUAL:  
Instituição:......................................................................Cargo:......................... 
Área de Atuação:................................................................................................. 
 
 
OPÇÃO DE INSCRIÇÃO: 
 
(   ) MESTRADO                             (   ) DOUTORADO 
 
 
OPÇÃO DE LINHA DE PESQUISA:  
(   ) Análise Ambiental do Cerrado Brasileiro (Linha 1) 
(   ) Organização do Espaço Rural e Urbano do Cerrado Brasileiro (linha 2) 
 
PRETENSO(S) ORIENTADOR(ES) – INDICAR 02 (DOIS) E CLASSIFICAR COMO 1 
OU 2 OPÇÃO NA LINHA DE PESQUISA PRETENDIDA  
 
Linha 1 
(   ) Dr. Frederico Guilherme Guimarães 
(   ) Dr. Iraci Scopel                            
(   ) Dr. João Batista Cabral                 (   ) Dra. Zilda de Fátima Mariano         
 
Linha 2 
(   ) Dr. Dimas Moraes Peixinho,          (   ) Dra. Dinalva Donizete Ribeiro 
(   ) Dr. Evandro Cesar Clemente        (   ) Dr. Eguimar Felício Chaveiro 
(   ) Dra. Lana de Souza Cavalcanti      (   ) Dr. Márcio Rodrigues Silva 
(   ) Dra. Maria José Rodrigues 
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OPÇÃO PARA O EXAME DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA:  
(  ) Inglês  (  )Espanhol 
 
 
DOCUMENTOS APRESENTADOS:  
( ) Curriculum Lattes – Comprovado  
( ) Pré-projeto de pesquisa (em três vias)  
( ) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição  
( ) Histórico Escolar  
( ) Cédula de Identidade (Cópia)  
( ) Cédula de CPF (Cópia)  
( ) Formulário de Currículo Padronizado (Planilha de Pontuação)  
( ) Formulário de Inscrição Devidamente Preenchido  
( ) Diploma do Curso de Graduação (Cópia)  
( ) Declaração de ciência da normas do edital e de disponibilidade semanal para estudo  
( ) Duas fotos 3 x 4 iguais e recentes 
 
 

   Jataí, 05 de Novembro de 2015 Substituir cidade e data conforme inscrição   
 

                                            

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) inscrito(a) 
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ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, _____________________________________________ RG 
n.º_________________________, CPF n.º_____________________________ 

Candidato inscrito para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
UFG/Regional Jataí-GO, nível_______________, declaro para os devidos fins que me 
comprometo a dedicar-me integralmente às atividades do PPGEO e estou consciente e de 
pleno acordo em relação às normas e prazos previstos em Regimento interno do Programa e 
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

 

Jataí, __ de ___________ de 2015 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 


