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 – 2011
Coordenador: Prof.Dr.Solismar Fraga Martins
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Federal do Rio Grande - FURG, no uso das suas atribuições, informa que as
inscrições para a seleção 2011 do Curso de Mestrado em Geografia estarão abertas
de 18/10/2010 a 16/11/2010. As inscrições deverão ser feitas na secretaria do
PPGeo (Anexo do Pav 4), sito na Av. Itália, Km 8, Campus Carreiros, Caixa Postal
474, CEP: 96201-900 – Rio Grande – RS - Brasil, das 13h as 18:30h ou via postal
(sedex) com data de postagem até 16 de novembro de 2010.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ANÁLISE URBANO-REGIONAL E AMBIENTAL.
LINHAS DE PESQUISA
Análise Ambiental: A compreensão das transformações dos ambientes em diferentes
escalas, resultantes de processos naturais e sociais e de suas interfaces, constitui o
fundamento para a otimização do aproveitamento dos recursos naturais, e a condição
para se alcançar o desenvolvimento sustentável. A pesquisa em análise ambiental
tem por objetivo contribuir para a gestão e planejamento das atividades relacionadas
ao aproveitamento, disponibilização, uso, conservação, dinâmica e evolução dos
recursos naturais e de certa forma a prevenir, controlar e mitigar impactos deletérios
para a relação já conflituosa entre as classes sociais e o meio ambiente. A
investigação faz uso de reflexões técnicas/científicas pertinentes às Geotecnologias e
Cartografia, ao Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, Gerenciamento
Costeiro, Geologia, Geoquímica Ambiental e da Paisagem e Geomorfologia,
Percepção Ambiental e Qualidade da Paisagem, Gestão de Recursos Naturais,
Diagnóstico Sócio-Ambiental e Planejamento Ambiental, enquanto saberes que
viabilizam uma compreensão e uma possível intervenção no embate tempos/espaços
sociais/naturais.
Análise Urbano – Regional: O debate tem por objetivo desenvolver pesquisas na
área de geografia humana e regional enfocando seus estudos na análise do espaço
urbano (sua produção, reprodução e organização, dinâmicas e tendências, os agentes
produtores e suas estratégias, o espaço concebido, percebido e vivido), do espaço
regional (incluindo as políticas e estratégias de desenvolvimento regional, as redes
técnicas e a análise dos impactos dos processos globais nas estruturas e dinâmicas
regionais) e do espaço rural e agrário (sua produção, reprodução e organização, os
processos de modernização, a presença e a resistência das populações tradicionais).

Também incluem em seus campos de orientação estudos que contemplam reflexões
sobre o pensamento geográfico, análises de questões culturais; educação patrimonial,
popular e sobre as relações sociais de gênero, a partir de perspectivas da geografia
sobre estas temáticas e abrindo possibilidade de enfoques transdisciplinares no
campo das ciências humanas e sociais.

ESTRUTURA CURRICULAR
O Programa de Pós-Graduação em Geografia da FURG compreende
Disciplina Obrigatória, Disciplinas Eletivas, Prova de Proficiência em Língua
Estrangeira (Expedida por Instituição Pública ou Privada que atenda as regras da
CAPES), Exame de Qualificação e a elaboração e defesa pública de uma Dissertação
para obtenção do grau de Mestre. As disciplinas eletivas compreendem um elenco
variável de disciplinas (que estão dentro das linhas de pesquisas correspondentes aos
docentes do programa) que são de livre escolha do Colegiado do Curso em função da
estreita correlação com os temas de pesquisa de interesse de alunos e professores,
oferecendo-se um mínimo de 20 (vinte) créditos por semestre. A carga total da
Disciplina Estágio Docência na Graduação será equivalente a 2 (dois) créditos,
obrigatório para bolsista de mestrado e facultativo para os demais.
Para a obtenção do grau de Mestre, serão exigidos um mínimo de 24 (vinte e
quatro) créditos cursados em disciplinas eletivas, disciplinas obrigatórias, a aprovação
na Prova de Proficiência em Língua Estrangeira, a aprovação no Exame de
Qualificação, a elaboração e defesa pública de uma Dissertação de Mestrado que
valerá 6 (seis) créditos (totalizando trinta créditos), e a entrega da versão final da
dissertação.

Disciplina Obrigatória
Conceitos Geográficos
Disciplinas Eletivas
Análise Regional da Atividade Industrial.
Bases Metodológicas de Pesquisa em Geografia Humana.
Civilização e Cultura.
Dinâmica Tecnológica e Morfogênese Sócio-Espacial.
Educação Popular em Bairros e Comunidades Tradicionais.
Estágio de Docência na Graduação.
Formas de Trabalho e Território.
Geografia Agrária.
Geografia Costeira.
Geografia Histórica da Formação Territorial e Urbana do Brasil.
Geologia e Análise de Recursos Naturais Não-Renovavéis.
Geoquímica Ambiental.
Geoquímica da Paisagem.
Geoquímica de Superfície.
Geotecnologias.
Gestão Compartilhada e Comunitária de Recursos Naturais.

Gestão de Ambientes Costeiros com Suporte de Ferramentas SIG.
Morfodinâmica Costeira e Estuarina.
Oceanografia Geológica.
Paisagens Culturais.
Percepção Ambiental: Teoria e Métodos.
Planejamento Territorial
Políticas Públicas, Agricultura e Movimentos Sociais
Processos Contemporâneos da Produção da Forma Urbana.
Produção do Espaço Urbano.
Representações Gráficas na Geografia.
Seminários da Agricultura Familiar
Sensoriamento Remoto Aplicado às Regiões Costeiras.
Tópicos Especiais em Geotecnologias.
Urbanismo Comercial.
INSCRIÇÃO
A - Serão admitidos à inscrição para a seleção ao Curso de Mestrado no Programa de
Pós-Graduação em Geografia, os portadores de Diploma de Graduação, 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, neste ano letivo – 2010.
Obs. O Colegiado do Curso poderá admitir candidatos portadores de diploma de
graduação obtido em instituição estrangeira, obediente aos ditames jurídicos e
administrativos da FURG.
B - O candidato ao Curso deverá apresentar à Secretaria do PPGeo ou via postal
(sedex) no período de inscrição - 18/10/2010 a 16/11/2010- os seguintes
documentos:
B.1. Requerimento de Inscrição. (Anexo), preenchido e assinado.
B.2. Cópia do Diploma de Graduação, 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, neste ano letivo/2010.
B.3. Cópia do Histórico Escolar da Graduação.
B.4. Cópia do Curriculum Lattes – Modelo CNPq (Documentado).
B.5. Quatro cópias impressas da Proposta de Pesquisa de 5 (cinco) a 10 (dez)
páginas
B.6. Documentos (1 Cópia):
Cédula de Identidade.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Cadastro da Pessoa Física (CPF).
C- A INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO AO MESTRADO EM GEOGRAFIA É GRATUITA

SELEÇÃO
O processo de seleção obedecerá e constará dos seguintes pontos e critérios:
A. Comissão de Seleção.
A.1- Titulares:
Profª. Drª. Jussara Mantelli – Linha de Pesquisa: Análise Urbano-Regional
(Presidente)
Profª. Drª Susana Veleda da Silva - Linha de Pesquisa: Análise Urbano-Regional
Prof. Dr. Jorge Arigony Neto - Linha de Pesquisa: Análise Ambiental
Prof. Dr.Ulisses Rocha de Oliveira - Linha de Pesquisa: Análise Ambiental
A.2- Suplentes:
Prof. Dr. César Augusto Ávila Martins - Linha de Pesquisa: Análise Urbano-Regional
Profª. Drª Maristela Bagatin da Silva - Linha de Pesquisa: Análise Ambiental

B. Vagas.
Os candidatos selecionados, observado o número de vagas, serão indicados pela
comissão de seleção ao Colegiado do Curso. A Comissão de Seleção poderá indicar
suplentes de acordo com a ordem classificatória e sempre obedecendo ao número
máximo de 25 (vinte e cinco) vagas.
C. Fases:
C.1. Primeira Fase: Prova Escrita.
− Serão apresentadas duas questões, onde cada uma contemplará uma das Linhas
de Pesquisa do PPGeo/FURG: Análise Ambiental e Análise Urbano-Regional. O (a)
candidato (a) responderá somente a questão que se refere a sua linha de pesquisa
(explicitada no requerimento de inscrição), sem consulta bibliográfica.
− Esta fase é eliminatória. Logo, passarão para a segunda fase somente os (as)
candidatos que alcançarem média 5 (cinco).
− Com relação à nota final do processo seletivo 2011 do PPGeo/FURG o peso dessa
fase é 4(quatro).
− 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.
− Os critérios para a correção da prova escrita estão explicitados abaixo.
Planilha de avaliação da Prova Escrita
ítem
1
2
3
4

Especificação
1. Adequação do conteúdo ao tema da prova
2. Estrutura do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão)
3. Qualidade do texto quanto aos aspectos formais (ortografia, pontuação e
estrutura
Referencial Teórico
total

Pontos
3
2
2
3
10

− Sugestões de Leitura1:
- VITTE, A.C. e GUERRA,A.T. (orgs). Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil.
2ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.
- 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

C.2. Segunda Fase: Defesa da proposta de pesquisa.
− Neste espaço os (as) candidatos (as) irão apresentar para a comissão de seleção a
proposta de pesquisa (de cinco a dez páginas) em fonte Times New Roman, tamanho
12 e espaçamento de 1,5, seguindo a ordem de inscrição.
− Esta fase é eliminatória. Logo, passarão para a terceira fase somente os (as)
candidatos que alcançarem média 5 (cinco). O candidato que não estiver presente no
horário previsto para esta fase, será desclassificado.
− Com relação à nota final do processo seletivo 2011 do PPGeo/FURG o peso dessa
fase é 3 (três) .
− Os critérios para a avaliação desta fase estão explicitados abaixo.

Planilha de avaliação da Proposta de pesquisa
Item
1.
2.
3.
4.
5.

Especificação

Adequação da proposta às linhas de pesquisa do programa*
Relevância da problemática e viabilidade dos objetivos e metas
Qualidade da revisão de literatura e das referências apresentadas
Coerência entre objetivos, metodologia e resultados esperados
Qualidade do texto quanto aos aspectos formais (ortografia,
pontuação e estrutura textual)
Total

Pontos
3.0
2.0
2.0
2.0
1.0
10

*Verificar na página do programa (www.posgeografia.furg.br), os docentes que estão
oferecendo vagas de orientação para o edital de seleção 2011.
C.3. Terceira Fase: Prova de Títulos.
− A comissão de seleção irá analisar o Currículo Lattes dos (as) candidatos (as), bem
como as documentações referentes ao mesmo.
− Esta fase é classificatória.
− Com relação à nota final do processo seletivo 2011, do PPGeo/FURG o peso dessa
fase é 3 (três).
− Os critérios para a avaliação do Currículo Lattes estão explicitados a seguir:

1

Para quem não dispor de acesso as obras sugeridas poderá entrar em contato com a
secretaria do programa para maiores informações.

Planilha de Avaliação de Currículo
Item
Especificação
Pontos
I Graus Acadêmicos – até o máximo de 1.5 pontos, devendo ser considerados:
1.
Curso Técnico e aperfeiçoamento em área afim, sendo 0.25 para cada 0.5
curso, até o máximo de 0.5
2.
1.0
Especialização em área afim
II Atividades Acadêmicas Extra-Classe – até o máximo de 1.5 pontos, devendo
ser considerados:
3.
0.5
Monitorias, sendo 0.25 para cada semestre, até o máximo de 0.5
4.
1.0
Iniciação Científica, sendo 0,5 por semestre até o máximo de 1,0
III Experiência Profissional não Acadêmica- até no máximo de 2,5 pontos,
devendo ser considerados:
5.
Experiência docente em área afim (0,5 por ano até o máximo de 1,0)
1,0
6.
0.5
Experiências técnicas na área do processo seletivo (consultorias,
laudos, etc.), sendo 0.25 para cada atividade, até o máximo de 0.5
7.
Estágios não curriculares relacionados com a área do processo seletivo 0.5
(mínimo 80 horas)
8.
0.5
Ministrante de Curso (mínimo 8 horas), sendo 0.25 para cada
atividade, até o máximo de 0.5
IV Atividades Técnico-Científica, Literatura, artística e extensionista – até no
máximo de 3.5 pontos, devendo ser considerados:
9.
0.5
Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares, sendo
0,10 para cada atividade, até o máximo de 0.5
10.
0.5
Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas ou
similares, sendo 0.25 para cada atividade, até o máximo de 0.5
11.

12.

13.

14.

0.5
Participação em organização de congressos em congressos,
seminários,
jornadas ou similares, sendo 0.25 para cada atividade, até o máximo
de 0.5
Publicação de livros, capítulos de livros, trabalhos em anais de 1.5
congressos e/ou periódicos, sendo 0.5 para cada atividade, até o
máximo de 1.5

Atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo,
sendo 0.25 para cada atividade, até o máximo de 0.5

0.5

V Histórico Escolar – até o máximo de 1.0 ponto
Índice do Histórico escolar, sendo expresso em valores de 1.0
porcentagens,
até o máximo de 100%
Total

10

D. Calendário
Dia
18/10/2010 a
16/11/2010

Hora
13h-18h

19/11/2010

18h

29/11/2010

8h-12h

30/11/2010

8h-12h /
14h-18h

01/12/2010

12h

02/12/2010

8h-12h/
14h-18h/

03/12/2010

8h-12h/
14-16h

03/12/2010

17 h

06/12/2010

8h-12h/
14h-18h

07/12/2010

17h

Local
Secretaria da PPGeo
Correio (sedex)
Secretaria do PPGeo
Campus Carreiros
www.posgeografia.furg.br
Sala 1202 – Prédio 01
Campus Carreiros
Sala 1202 – Prédio 01
Sala 1202 – Prédio 01
Secretaria do PPGeo
Campus Carreiros
www.posgeografia.furg.br
Sala – 1205 – Prédio 01
Campus Carreiros

Atividade
Inscrições
Homologação dos
Candidatos
Inscritos
Prova Escrita
Leitura Pública

Divulgação dos
Aprovados na
Primeira Fase
Defesa da
Proposta de
Pesquisa
Sala – 1205 _ Prédio 01
Defesa da
Campus Carreiros
Proposta de
Pesquisa
Secretaria do PPGeo
Divulgação dos
Campus Carreiros
Aprovados na
www.posgeografia.furg.br Segunda Fase
Secretaria do PPGeo
Análise do
Currículo
Secretaria do PPGeo
Campus Carreiros
Resultado Final
www.posgeografia.furg.br

Prof. Drª. Jussara Mantelli
Presidente da Comissão de Seleção 2011
Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGeo/FURG

Rio Grande, 18 de setembro de 2010

Programa de Pós-Graduação em Geografia
Seleção 2011- – Mestrado Acadêmico
Requerimento de Inscrição

IDENTIFICAÇÃO:
Nome:Data de Nascimento:
Carteira de Identidade:
CPF:
Título Eleitoral:
Rua/Av.:
Complemento:
Bairro:
Telefone Residencial:
E-mail:

Nacionalidade:
Órgão Emissor:
Zona:

Seção:
Nº:

CEP:

Cidade/UF:
Telefone Celular:

ESCOLARIDADE:
Formação em Nível de Graduação: ( ) Bacharelado ( ) Licenciatura
Curso:
Instituição:
Data de Conclusão:
Formação em Nível de Especialização:
Curso:
Instituição:
Data de Conclusão:
LINHA DE PESQUISA:
( ) Análise Ambiental
( ) Análise Urbano – Regional

DOCUMENTOS ENTREGUES NA INSCRIÇÃO
Diploma / Certificado / Declaração de Conclusão de Curso

Cópia do Cadastro da Pessoa Física

Cópia do Histórico Escolar

Cópia da Certidão de Nascimento ou
Casamento

4 Cópias do Pré- Projeto de Pesquisa

Cópia da Cédula de Identidade

Cópia do Curriculum Lattes documentado

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e que tenho ciência dos
ditames do Edital de Seleção 2011 do PPGEO – FURG.
Rio Grande, .... de.................... de 2010.

Assinatura do Candidato

Prof. Dr. Solismar Fraga Martins
Coordenador do PPGeo/FURG

Gianfranco Alves de Oliveira
Secretário do PPGeo/FURG

