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EDITAL	  DE	  SELEÇÃO	  AO	  MESTRADO	  EM	  GEOGRAFIA	  2014	  

1 APRESENTAÇÃO 

A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Geografia  (PPG) em nível de 
Mestrado do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) da 
Universidade Federal  (Campos dos Goytacazes-RJ), no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Exame de Seleção para o 
Curso de Pós-Graduação – Mestrado em Geografia, referente ao ano letivo de 2014, a ser 
conduzida por essa comissão.  

2 LINHAS DE PESQUISA DO PPG 

2.1 Sistemas	  Naturais,	  Geotecnologias	  e	  Demografia	  

Esta linha de pesquisa vincula-se a três eixos temáticos que se articulam e se complementam. 
As geotecnologias envolvem a criação de cenários, modelos e análises espaço-temporais de uso 
e ocupação das terras, aplicando diferentes metodologias na adoção das Geotecnologias nas 
diferentes categorias de análise da Geografia. A demografia, aborda estudos sobre a 
distribuição da população humana no espaço assim como sua estrutura, envolvendo estudos 
sobre os efeitos territoriais de políticas populacionais; sobre problemas relacionados ao 
trinômio população, desenvolvimento e ambiente; e a elaboração de análises e diagnósticos 
demográficos em várias escalas, envolvendo projeções de população, estimativas de demandas 
sociais e construção de indicadores sociais. Os Sistemas Naturais abordam estudos voltados 
para o conhecimento e análise ambiental, envolvendo a evolução, dinâmica e os processos dos 
diferentes sistemas naturais ao longo das quatro escalas temporais de análise: geológica, 
histórica, presente e futura, que dão suporte a diagnósticos e monitoramentos, assim como 
subsidiam o processo de uso e ocupação das terras mitigando os impactos ambientais. A 
compreensão dos sistemas naturais subsidiam a criação de Unidades de Conservação, bem 
como dão suporte a estudos que se preocupam com os efeitos advindos dos conflitos e impactos 
ambientais nos diferentes ambientes costeiros e continentais. 

2.2 Análise	  regional,	  dinâmicas	  territoriais	  e	  escalas	  

Fundamenta-se na execução de estudos regionais voltados a discussão ou elaboração de 
aspectos teóricos, metodológicos e epistemológicos. Essa linha de pesquisa propõe estudos 
sobre as dinâmicas territoriais, processos espaciais, instrumentos e políticas voltados à análise 
regional em suas diferentes escalas (do local ao global). Aborda as estruturas produtivas, os 
fluxos econômicos, as estratégias de gestão e de governança, os efeitos da globalização, da 
reestruturação produtiva, dos aspectos culturais, definidores de identidades regionais; além das 
interfaces entre as dinâmicas territoriais e as questões sociais e ambientais. 
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3 CORPO DOCENTE E ÁREAS DE ORIENTAÇÃO 

DOCENTE ÁREAS DE ORIENTAÇÃO 

Antonio Henrique Bernardes 
Epistemologia em Geografia 
Ontologia em Geografia 
Geografia Cultural e Humanística 
Ensino em Geografia 

Eduardo Manuel Rosa Bulhões 
Processos Litorâneos 
Mapeamento Costeiro  
Impactos Ambientais em Zonas Costeiras 

Elis de Araújo Miranda 
Planejamento Urbano e Regional 
Espaço e Cultura 
Paisagem, Imagene e Literatura 

Elzira Lúcia de Oliveira 
Demografia. Demografia Aplicada. Mercado de trabalho. 
Geografia Econômica. 
Geografia da Saúde. 

Gustavo Henrique Naves Givisiez 
Demografia. Demografia Aplicada. Projeções. 
População e Ambiente. 
Geografia da Saúde. 

Marcelo Werner da Silva 
Geografia Histórica; 
História da Geografia; 
Transportes e os fenômenos ligados à circulação, 
Redes e fluxos 

Marcos Antônio Silvestre Gomes 
Geografia Urbana 
Geografia Regional 
Problemática socioambiental 

Raul Reis Amorim 
Planejamento Ambiental; 
Geotecnologias Aplicadas às análise ambiental; 
Ensino Geografia Física; 
Geossistemas e análise da paisagem. 

Rosemary Vieira 
Paleoclimatologia  
Mudanças Climáticas 
Criosfera, em especial, Antártica 

Silvana Cristina da Silva Geografia Urbana. 
Geografia Política 

Vinicius de Amorim Silva 
Planejamento e Gestão Ambiental com ênfase em bacias hidrográficas; 
Geotecnologias  Aplicadas à análise ambiental; 
Ensino de Geografia 

4 NORMAS GERAIS PARA A SELEÇÃO 2014 

4.1 Procedimentos	  para	  a	  seleção	  

A Seleção dos candidatos ao Mestrado em Geografia será em quatro fases: 

1a fase: Prova Escrita de Geografia (eliminatória e classificatória, com peso 5). 
Prova Escrita individual com questão(ões) elaborada(s) a partir da bibliografia indicada no 
item 11 deste Edital, sem direito à consulta à bibliografia durante a realização da prova. A 
prova será realizada somente na data prevista no presente Edital, em local e horário definidos 
pela Comissão de Seleção e terá duração de quatro horas. A prova será realizada e avaliada pela 
Comissão de Seleção sem a identificação nominal do candidato. 
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A prova terá uma questão teórico-conceitual obrigatória para todos os candidatos, independente 
da linha de pesquisa ou orientador e outra a ser escolhida entre quatro apresentadas, e será 
avaliada em uma escala de zero a dez pontos. 

Base da Avaliação: O candidato deverá demonstrar conhecimento dos conteúdos contemplados 
na bibliografia indicada, adequação das respostas às perguntas formuladas, objetividade e 
capacidade de expressão escrita (incluindo ordenamento lógico dos argumentos, precisão 
conceitual, clareza e adequação à norma culta do português escrito). 

2a fase: Prova Escrita de Inglês (Eliminatória, não classficatória, e obrigatória 
apenas para os candidatos que não comprovaram proficiência em linguas 
segundo os critérios deste edital). 

A Prova Escrita de Inglês terá duração de duas horas, sendo permitido o uso individual de 
dicionário. O resultado será habilitado ou não-habilitado. Os candidatos não habilitados serão 
desclassificados do processo seletivo. 

Base da Avaliação: compreensão e interpretação de um texto em inglês. 
3a fase:  Avaliação do histórico escolar, do curriculum vitae e do projeto 
preliminar de pesquisa (classificatória, com peso 2). 

Nesta fase será avaliada o desempenho escolar do aluno, a experiência acadêmica, a 
experiência profissional e o projeto preliminar de pesquisa segundo uma escala de zero a dez 
pontos. 

Base da Avaliação do Currículo Vitae: 
Os critérios de pontuação para esta avaliação serão divulgados no site do programa 
(www.ppg.uff.br), de acordo com o cronograma definido neste edital. 
Base da Avaliação do Projeto Preliminar de pesquisa: 

O Projeto Preliminar de Pesquisa deverá ter até 10 páginas, contendo definição do problema de 
pesquisa e justificativa, adequação à linha de pesquisa, objetivos, referencial teórico-
metodológico prévio e bibliografia básica. O projeto deverá ter o seguinte formato: 

Fonte Times New Roman, espaço 1,5, tamanho A4, margens 2,5 cm, fonte 12, sem 
indicação de orientador no corpo do projeto. 

O projeto será avaliado de acordo com os critérios seguintes: 

a) estrutura (questões, objetivos, justificativa, adequação às normas da ABNT) = 2 
pontos; 

b) factibilidade de acordo com a linha de pesquisa indicada = 1 ponto 
c) exequibilidade em dois anos = 1 ponto; 

d) ordenamento lógico dos argumentos, precisão conceitual, clareza e adequação à 
norma culta do português escrito = 3 ponto; 
e) referencial teórico-metodológico = 3 pontos. 

4a fase: Arguição de projeto (classificatória, com peso 1). 
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A banca para arguição dos projetos será indicada pela Comissão de Seleção durante a 
realização desta fase. 
Base da Avaliação da Arguição do Projeto: Capacidade do candidato de esclarecer questões 
formuladas pela banca sobre o projeto apresentado, avaliada em uma escala de zero a dez 
pontos. 

5 Critérios para ingresso no Curso 

Para aprovação do candidato, exige-se que a média final atribuída pela Banca de Seleção deve 
ser igual ou superior a sete, observando o caráter eliminatório da primeira fase e segunda fase. 
Sendo assim, aqueles candidatos que não obtiverem nota sete na primeira fase ou não forem 
habilitados na segunda fase estarão automaticamente desclassificados do processo seletivo 
a) A classificação final dos candidatos será obtida pela seguinte fórmula: 

𝑁𝑜𝑡𝑎  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =   
𝑁𝑜𝑡𝑎  𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎  1  𝑥  5 + 𝑁𝑜𝑡𝑎  𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎  3  𝑥  2 + 𝑁𝑜𝑡𝑎  𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎  4  𝑥  1  
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b) A lista de selecionados será composta pelos candidatos aprovados na seleção, 
considerando-se o limite de 15 vagas no total. 

c) Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, pela ordem: maior 
nota na Etapa 1; maior nota na Etapa 3 e, persistindo o empate, maior nota na etapa 2. 

6 Concessão de Bolsas pelo PPG 

A concessão de bolsas pelo programa estará condicionada à disponibilidade e obedecerá a 
classificação do candidato em ordem decrescente no processo seletivo. 



 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

7 Calendário do processo seletivo 

DATA ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
25/11/2013 Abertura das inscrições 
25/01/2014 Encerramento das inscrições 

30/01/2014 Divulgação na página  electronica www.ppg.uff.br da lista de candidatos com 
inscrição homologada 

03/02/2014 Etapa 1 (Prova Escrita) e Etapa 2 (Prova de Inglês) 

06/02/2014 Divulgação na página eletrônica da lista de candidatos aprovados na Etapa 1 (Prova  
Escrita) e na Etapa 2 (prova de ingles) e abertura para recursos 

07/02/2014 Encerramento de solicitação de recurso 
10/02/2014 Encerramento de avaliação de recurso 

11/02/2014 
Divulgação na página eletrônica www.ppg.uff.br da lista final de candidatos aprovados 
na Etapa 1 (Prova Escrita) e na Etapa 2 (Prova de ingles) e selecionados para a etapa 
3 Avaliação de histórico, curriculo e projeto preliminar de pesquisa. 

12/02/2014 Etapa 4: Avaliação de histórico, curriculo e projeto preliminar de pesquisa. 

14/02/2014 
Divulgação na página eletrônica da ordem de classificação dos candidados até a Etapa 
3 e convocação para a Etapa 4 (Defesa de Projeto Preliminar de Pesquisa) na ordem 
de apresentação dos candidatos. 

17/02/2014 Arguição dos projetos 
19/02/2014 Divulgação dos resultado final e abertura para recurso 
25/02/2014 Encerramento de avaliação de recurso 
26/02/2014 Divulgação do resultado da seleção 

8 Inscrição 

A inscrição deverá ser encaminhada somente por via expressa (SEDEX COM AR), com data 
de postagem não posterior ao prazo de encerramento das inscrições. A Comissão não analisará 
inscrição realizada de outra forma. Nenhum documento poderá ser anexado após o 
encerramento das inscrições. Documentação incompleta invalida a inscrição. 
A documentação para inscrição deverá ser remetida para: 

UFF CAMPOS – Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Comissão de Seleção  

A/C Prof. Elzira Lúcia de Oliveira 
Rua José do patrocínio, 71 - Centro 

Campos dos Goytacazes – RJ 
CEP: 28010-385 

8.1 Documentação	  para	  inscrição	  

A documentação exigida para a inscrição no processo seletivo incluirá: 
a) formulário de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado no site do programa 

(www.ppg.uff.br); 
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$100,00 (cem reais), por 

meio de GRU SIMPLES. Para pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), 
preencha o documento acessando o site 
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https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e preencha todos os campos 
com as informações a seguir 

Código da Unidade Favorecida – 153056 
Gestão - 15227 
Código de Recolhimento: 28832-2 
Número de Referência 0250158244 
Competência – 11/2015, 12/2015 ou 01/2015 (a depender da data de pagamento) 
Vencimento - 25/01/2015 
CPF do Contribuinte - coloque o seu CPF 
UG/ Gestão 153056 / 15227 
Valor Principal= R$ 100,00 
Valor Total = R$ 100,00 

Depois de preenchida e impressa a GRU deverá ser paga em qualquer agência do Banco 
do Brasil. 

c) duas fotos 3x4; 

d) histórico escolar do curso de graduação e de outros cursos de pós-graduação, se for o 
caso; 

e) curriculum lattes (CNPq), com dados essenciais sobre a atuação profissional do 
candidato, acompanhado pelos documentos comprobatórios; 

f) projeto preliminar de pesquisa; 
g) cópia de documentos pessoais: CPF e identidade; 

h) cópia do diploma do curso de graduação ou declaração de conclusão ou de possível 
conclusão do curso no ano corrente, expedida pela unidade acadêmica de origem do 
candidato (no caso de aprovação, para a matrícula, o candidato deverá apresentar 
obrigatoriamente documento comprobatório de colação de grau); e 

i) certificados de proficiência em língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol) para os 
candidatos que não se submeterão à prova de inglês organizada pelo programa. 

8.2 Proficiência em idioma estrangeiro 

A proficiência em idioma estrangeiro deverá ser comprovada no ato da inscrição no processo 
de seleção. Recomenda-se anexar comprovante de realização de um dos seguintes exames: 

8.2.1 	  	  Língua	  inglesa:	  

a) PRE-TOEFL (PRE- Test of English as a Foreign Laguage): Pontuação igual ou superior 
a 389 pontos. 

b)  ITP-TOEFL (International Testing Program- Test  of English as a Foreign Laguage): 
Pontuação igual  ou superior a 527 pontos. 

c) IELTS (International English Language Testing System): Pontuação igual ou superior a 
6 pontos. 

d) TOEIC (Test of English for International Communication): Pontuação igual ou superior 
a 600 pontos. 



 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

8.2.2 	  Língua	  francesa:	  

a) Teste DELF/DALF, nível mínimo A2. 
8.2.3 Língua espanhola: 

a) teste DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira), nível mínimo B1 (inicial) 
emitido pelo Instituto Cervantes. 

9 DOS RECURSOS 

Os candidatos inscritos nos termos deste Edital poderão recorrer dos seguintes atos: 
a) do indeferimento de inscrição, no prazo de 01 (um) dia útil a contar da data de sua 

divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria do Programa, no endereço citado 
no item 8, dirigido à Comissão de Seleção, que julgará o recurso no prazo de 2 (dois) 
dias úteis; 

b) da correção das provas escritas, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data de sua 
divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria do Programa, no endereço citado 
no item 8, dirigido à Comissão de Seleção, que julgará o recurso no prazo de 2 (dois) 
dias úteis; 

c) da classificação final sobre eventuais erros na ordem de classificação, no prazo de 01 
(um) dia útil a contar da data de sua divulgação, com pedido protocolado junto à 
Secretaria do Programa, no endereço citado no item 7, dirigido à Comissão de Seleção, 
que julgará o recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

Observação: Havendo alteração na Classificação Final por motivo de deferimento de recurso, 
deverá essa ser retificada e republicada. 

10 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

a) A documentação encaminhada para a inscrição, a contar da data de divulgação do 
resultado final de seleção, permanecerá disponível por dois meses para retirada do 
candidato. Após este prazo, será descartada. 

b) O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento do Formulário de 
Inscrição e dos demais requisitos necessários constantes no presente Edital. 

c) Os resultados do presente processo seletivo, assim como outros comunicados que se 
façam necessários, serão divulgados nos murais junto à Secretaria do Programa, no 
endereço citado no item 8, e na página eletronica www.ppg.uff.br. Em hipótese 
alguma serão fornecidas informações por telefone sobre resultado das etapas. 

d) Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação ao qual se 
inscreve. 

e) Não é assegurada a concessão de bolsa aos candidatos selecionados. 
f) Casos omissos serao decididos avaliados pela comissão de seleção deste processo 

seletivo. 
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