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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
Av. Itália, Km – Campus Carreiros – Rio Grande – RS – CEP 96201-900
Fone: (53)3293 5047 e-mail: posgeografia@furg.br. site: www.posgeografia.furg.br

EDITAL DE SELEÇÃO – 2013
Coordenador: Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no uso das suas atribuições, informa que
as inscrições para a seleção 2013 do Programa de Mestrado em Geografia estarão
abertas de 05/11/2012 a 03/12/2012. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo
site www.siposg.furg.br
Área de Concentração: Geografia das zonas costeiras e processos relacionados

ATENÇÃO
Para informações sobre a estrutura curricular do curso, as linhas de pesquisa de
cada professor e sobre os docentes que oferecem vagas de orientação para o Edital
de Seleção 2013, consulte o site www.posgeografia.furg.br
INSCRIÇÃO
Serão admitidos à inscrição para a seleção ao Curso de Mestrado no Programa de
Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) da FURG, os portadores de Diploma de
Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação ou Declaração da
Coordenação do Curso de Graduação que registre que o acadêmico tem condições de
concluir o Curso de Graduação, em Geografia ou em outra ciência correlata, no ano letivo
de 2012. O Comitê Assessor do Programa poderá admitir candidatos portadores de
diploma de graduação obtido em instituição estrangeira, obediente aos ditames jurídicos e
administrativos da FURG.
Passos para inscrição:
A. No período de 05/11/2012 a 03/12/2012, o candidato ao Curso de Mestrado no
PPGeo/FURG deverá fazer sua inscrição acessando a página do Sistema de
Inscrições dos Cursos de Pós-Graduação da FURG: www.siposg.furg.br;
B. Preencher o formulário de inscrição online e anexar os seguintes documentos em PDF:
B.1. Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação ou
Declaração da Coordenação de Curso de Graduação que registre que o acadêmico
tem condições de concluir o Curso de Graduação, em Geografia ou em outra ciência
correlata, no ano letivo de 2012.
B.2. Documento de Identidade com foto.
B.3. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
C. Imprimir o formulário de inscrição e guardar como comprovante.
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SELEÇÃO
O processo de seleção obedecerá aos seguintes pontos e critérios:
A. Comissão de Seleção.
A.1- Titulares:
Profª. Drª Jussara Mantelli - Linha de Pesquisa: Análise Urbano-Regional (Presidente)
Profª. Drª Beatriz Valladão Thiesen - Linha de Pesquisa: Análise Urbano-Regional
Prof. Dr. Anderson Luis Ruhoff - Linha de Pesquisa: Análise de sistemas naturais e
ambientais
Prof. Dr. Pedro de Souza Quevedo Neto - Linha de Pesquisa: Análise de sistemas
naturais e ambientais
A.2- Suplentes:
Profª. Drª Rosangela Lurdes Spironello - Linha de Pesquisa: Análise de sistemas naturais
e ambientais
Profª. Drª Giancarla Salamoni- Linha de Pesquisa: Análise Urbano-Regional
B. Vagas.
Para o ingresso em 2013 serão oferecidas um total de 20 (vinte) vagas. Os
candidatos selecionados e seus suplentes, no caso de mais de vinte candidatos serem
aprovados na seleção, serão indicados pela Comissão de Seleção ao Comitê Assessor do
PPGeo/FURG.
C. Fases da Seleção.
A seleção 2013 do PPGeo/FURG será composta por três fases: (1) Prova escrita
de conhecimentos específicos (eliminatória e classificatória, correspondendo a 40% da
nota final); (2) Entrevista (eliminatória e classificatória, correspondendo a 30% da nota
final); e (3) Prova de títulos (classificatória, correspondendo a 30% da nota final). O
candidato que não estiver presente no horário previsto para qualquer uma das fases
estará automaticamente desclassificado.
C.1. Primeira Fase: prova escrita de conhecimentos específicos.
O objetivo da prova é verificar o nível e a amplitude do conhecimento na temática
da linha de pesquisa optada pelo candidato. Serão apresentadas duas questões e, cada
uma, contemplará uma das Linhas de Pesquisa do PPGeo/FURG: Análise de sistemas
naturais e ambientais e Análise Urbano-Regional. O candidato responderá, sem
qualquer tipo de consulta, somente a questão que se refere a sua linha de pesquisa
(explicitada no formulário de inscrição). Serão considerados aptos para a segunda fase
somente os candidatos que atingirem no mínimo a nota 6,0 (seis).
A correção da prova escrita ocorrerá mediante leitura pública da prova pelo candidato
perante os quatro membros da banca. A ordem da leitura pública é definida pelo número
de inscrição no processo seletivo. O candidato que não estiver presente no horário
previsto para esta fase, será desclassificado. Esta leitura é aberta ao público, logo os
demais candidatos poderão assistir.
Nesta fase, para fazer a prova escrita e, antes de começá-la, os candidatos
deverão:
A. Apresentar para a Comissão de Seleção documento de identidade com foto;
B. Entregar cópia do formulário de inscrição devidamente preenchido;
C. Entregar cópia do Currículo Lattes, juntamente com os documentos comprobatórios
do mesmo, e o histórico escolar do Curso de Graduação;
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D. Entregar quatro cópias da proposta de pesquisa, que deverá ter no mínimo três
páginas e no máximo cinco páginas, escritas em fonte Arial, tamanho 12 e
espaçamento de 1,5 entrelinhas.
Os critérios para a correção da prova escrita são os seguintes:
Planilha de avaliação da prova escrita de conhecimentos específicos
Item
1
2
3
4

Especificação
Adequação do conteúdo ao tema da prova
Estrutura do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão)
Qualidade do texto quanto aos aspectos formais (ortografia, pontuação e
estrutura)
Referencial teórico e conceitual
Total

Pontos
3,0
2,0
2,0
3,0
10

Sugestões de Leitura:
MOREIRA, R. O pensamento geográfico brasileiro. Vol. 2: As matrizes da renovação.
São Paulo: Contexto, 2009.
MOREIRA, R. O pensamento geográfico brasileiro. Vol. 3: As matrizes brasileiras. São
Paulo: Contexto, 2010.
SILVA, J.B.; LIMA, L.C.; ELIAS, D. (Orgs). Panorama da Geografia Brasileira I. São
Paulo: Annablume/ANPEGE, 2006.
SILVA, J.B.; LIMA, L.C.; DANTAS, E.C. (Orgs). Panorama da Geografia Brasileira II.
São Paulo: Annablume/ANPEGE, 2006.
SANTOS, R. F. Planejamento Ambiental: teoria e prática: Editora Oficina de
Textos, 2004.
VITTE, A.C. e GUERRA, A.T. (Orgs). Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. 2ª
edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.
C.2. Segunda Fase: entrevista.
O objetivo da entrevista é traçar um perfil do potencial do candidato para
desenvolver estudos em nível de pós-graduação na área de Análise de sistemas
naturais e ambientais ou Análise Urbano-Regional. Espera-se do candidato boa
capacidade de articulação do pensamento e bom nível de expressão verbal. Além disso,
o candidato deverá também ser capaz de expressar claramente sua proposta de
pesquisa, suas expectativas com relação ao curso, bem como os motivos de sua
escolha. As entrevistas serão realizadas na ordem de inscrição dos candidatos e o
candidato que não estiver presente no horário previsto para esta fase, será
desclassificado. Serão considerados aptos para a segunda fase somente os candidatos
que atingirem no mínimo a nota 6,0 (seis).
C.3. Terceira Fase: prova de títulos.
A análise do Currículo Lattes tem por objetivo avaliar a experiência prévia do
candidato, de forma objetiva (quantitativa), considerando-se especialmente sua
experiência prévia em pesquisa, comprovada por publicações e/ou trabalhos
apresentados em congressos e similares, estágios realizados, experiência docente, etc.
Serão consideradas exclusivamente aquelas atividades cujos comprovantes foram
entregues no dia da primeira fase do processo seletivo. Não serão aceitas comprovações
posteriores. Cabe a Comissão de Seleção analisar o Currículo Lattes dos candidatos,
bem como as documentações referentes ao mesmo.
Os critérios para a avaliação do Currículo Lattes estão explicitados a seguir:
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Planilha de avaliação de Currículo Lattes
Item
Especificação
Pontos
I Graus Acadêmicos – até o máximo de 1,0 pontos, devendo ser considerados:
1.
Especialização lato sensu em geografia ou ciências correlatas.
1,0
II Atividades Acadêmicas Extra-Classe – até o máximo de 2,0 pontos, devendo ser
considerados:
2.
Monitorias, sendo 0,25 para cada semestre, até o máximo de 0,5.
0,5
3.
Iniciação Científica, sendo 0,5 por semestre até o máximo de 1,5.
1,5
III Experiência Profissional não Acadêmica- até no máximo de 2,0 pontos, devendo ser
considerados:
4.
Experiência docente em Geografia ou área afim (0,25 por ano até o
0,5
máximo de 0,5)
5.
Experiências técnicas na área do processo seletivo (consultorias, laudos,
0,5
etc.), sendo 0,1 para cada atividade, até o máximo de 0,5.
6.
Estágios não curriculares relacionados com a área do processo seletivo
0,5
(mínimo 80 horas).
7.
Ministrante de Curso em Geografia/área afim (mínimo 8 horas), sendo
0,5
0,25 para cada atividade, até o máximo de 0,5
IV Atividades Técnico-Científicas e de Extensão – até no máximo de 4,0 pontos, devendo
ser considerados:
8.
Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares, sendo
0,5
0,10 para cada atividade, até o máximo de 0,5.
9.
Apresentação e/ou publicação de trabalhos em congressos, seminários,
1,5
jornadas ou similares, sendo 0,10 para cada atividade de resumo e 0,30
para cada artigo completo em anais de eventos científicos até o máximo
de 1,5.
10.
Participação em organização de congressos, seminários, jornadas ou
0,5
similares, sendo 0, 25 para cada atividade, até o máximo de 0,5.
11.
Publicação de livros, capítulos de livros ou artigos completos em
1,0
periódicos, sendo 1,0 para cada atividade, até o máximo de 1,0.
12.

13.

Atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo,
sendo 0,25 para cada atividade, até o máximo de 0,5.
V Histórico Escolar – até o máximo de 1,0 ponto.
Índice do Histórico escolar, sendo expresso em valores de porcentagens,
até o máximo de 100%.
Total

0,5

1,0
10
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D. Cronograma da seleção:
Dia
05/11/2012
a
03/12/2012

Hora

04/12/2012

18h

Local

05/12/2012
07/12/2012

10/12/2012

10/12/2012

08h30 – 09h

09h – 13h

11/12/2012

09h

12/12/2012

Até 12h

13/12/2011

9h

14/12/2012

Até 12h

14/12/2012

14 h

14/12/2012

Até 20 h

Atividade

No site www.siposg.furg.br

Inscrições

No site
www.posgeografia.furg.br
Protocolo Campus Carreiros
da FURG
No site: www.siposg.furg.br

Homologação
Inscritos

Sala 4115 – Pavilhão 4
Campus Carreiros da FURG

Sala 4115 – Pavilhão 4
Campus Carreiros da FURG
Sala 4115 – Pavilhão 4
Campus Carreiros da FURG
No site
www.posgeografia.furg.br
Sala 4115 – Pavilhão 4
Campus Carreiros da FURG
No site
www.posgeografia.furg.br
Secretaria do PPGeo no
Campus Carreiros da FURG.
No site
www.posgeografia.furg.br

dos

Candidatos

Prazo para recurso
Homologação final dos Candidatos
Apresentação do documento de
identidade com foto
Entrega dos seguintes documentos:
1)
Formulário
de
inscrição
preenchido pelo candidato
2)
Currículo
Lattes
com
documentos comprobatórios
3) Histórico escolar do curso de
graduação
4) quatro cópias impressas da
proposta de pesquisa
Primeira fase: Prova Escrita
Leitura pública
Divulgação dos
Primeira Fase

Aprovados

na

Segunda fase: Entrevista
Divulgação dos Aprovados
Segunda Fase
Terceira fase:
Análise do Currículo
Divulgação do resultado final.

E. Casos omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de seleção.

Profa. Dra. Jussara Mantelli
Presidente da Comissão de Seleção 2013
Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGeo/FURG
Rio Grande, outubro de 2012.

na

