
 

EDITAL N º03/2022 

PRORROGAÇÃO DO EDITAL Nº 22/2021 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 2022 

MESTRADO EM GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 

CAPES – Conceito 5 

 
Área de Concentração 

 
Gestão do Território: Sociedade e Natureza 

 

 
1. OBJETIVOS DO CURSO 

 

1.1. Objetivo geral: 

1.1.1. Formar recursos humanos - docentes, pesquisadores e técnicos - para os setores público 

e privado, com vistas ao desenvolvimento de pesquisa avançada na área de gestão doterritório. 

1.2. Objetivos específicos: 

1.2.1. Preparar profissionais para atuar nas áreas de gestão urbana e regional com 

vistas ao desenvolvimento socioeconômico e de sustentabilidade ambiental; 

1.2.2. Promover o  desenvolvimento  do arsenal científico  e  metodológico para 

aprimorar ferramentas de gestão do território; 

1.2.3. Aperfeiçoar profissionais nas áreas de avaliação de impacto ambiental e utilização 

racional de recursos naturais; 

1.2.4. Disseminar o conhecimento criado na área de gestão do território para atender as 

necessidades da comunidade em geral. 

 
2. CLIENTELA PARA O MESTRADO 

Graduados em Geografia ou em áreas correlatas com projetos que apresentem afinidade com 

Geografia/Gestão de Território. 

 

 
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

 
3.1 Formulário de Inscrição digital (https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao) preenchido e 

assinado. No item opção de orientador indicar obrigatoriamente uma primeira (1ª) e segunda 

(2ª) opção, atentando para que os docentes sejam da mesma linha de pesquisa (Linha 1 / Linha 

2) em que se está propondo o projeto.Opções incompletas e errôneas serão motivos para o 

indeferimento da inscrição. 

3.2 Cópia digital do histórico escolar e diploma da graduação ou cópia digital da 

declaração oficial de provável concluinte do curso de graduação. 

3.3 Cópia digital da carteira de identidade com data de emissão inferior a 10 anos e 

cópia digital do CPF ou CNH ou RG em que conste o CPF; 

3.4 Cópia digital da certidão de nascimento ou de casamento; 

Atenção: Não serão aceitos os documentos dos itens 3.2, 3.3 e 3.4 que não permitam a 

conferência legível das assinaturas, número ou a identificação fotográfica do candidato; 

Uma fotografia digital 3x4 recente (candidato); 

Curriculum Lattes digital. O currículo deverá  ser gerado pela Plataforma LATTES, disponível para 
cadastro em<https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio>; 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio


 
 
 

 
Observações: 

- O preenchimento do Currículo Lattes é de inteira responsabilidade do candidato, pois 

no ato do envio do Currículo Lattes o pesquisador declara que está de acordo com o 

‘Termo de Adesão e Compromisso da Plataforma Lattes’ (declaração feita em 

observância aos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro). O Currículo Lattes deverá 

ser gerado no formato completo, sendo o candidato responsável por todos os dados 

apresentados no documento gerado pela plataforma. 

 
 

3.5 Memorial digital com descrição e análise pessoal das experiências acadêmicas e/ou 

profissionais, justificativa de pretensão ao Mestrado em Gestão do Território. Principais 

contribuições esperadas do projeto de pesquisa e sua aderência à linha de pesquisa. Redigir em 

letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, tamanho máximo do documento de 3 

páginas (arquivo formato pdf); 

3.6  Projeto de pesquisa digital relacionado a uma das linhas de pesquisa do curso, 

obrigatoriamente devendo conter: Folha de Rosto (não é necessária capa); (1) Introdução; 

(2) Problemática de Pesquisa e Justificativa / Referencial Teórico-metodológico; (3) Questões 

ou Objetivos; (4) Operacionalização (procedimentos e instrumentos de pesquisa); (5) 

Cronograma de execução; e, (6) Referências. Redigir o documento em letra Arial, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5, tamanho máximo do documento de 15 páginas (arquivo 

formato pdf); 

3.7  Suficiência em língua estrangeira: apresentar certificado/declaração de suficiência em 

língua  estrangeira  (inglês  ou espanhol). Serão aceitos Certificados/Declarações de 

aprovação realizados exclusivamente por: Instituições de Ensino Superior devidamente 

regularizadas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), Instituto Cervantes, Centro de 

Cultura Brasil- Espanha, Test of English as Foreign Language (TOEFL), International English 

Language Test (IELTS), Tese Prime, Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, Aliança Francesa, 

CCAA ou Centro Cultural Brasil Estados Unidos. 

 
4 ETAPAS DA SELEÇÃO 

 
4.1 Em cumprimento às exigências da Capes e ao regulamento interno do PPGEO, o colegiado do PPGEO 

deliberou que os candidatos que não entregarem a certificação de suficiência no ato da inscrição, deverão 

entregar a suficiência em língua estrangeira no prazo de 12 (doze) meses, a partir do edital de homologação 

do Resultado Final. O certificado ou declaração em língua estrangeira deverá ser emitido pelas mesmas 

instituições previstas no item 3.7 do presente edital”. 

 
Atenção: a não entrega do certificado de suficiência, no prazo estabelecido, 

implicará em desligamento do PPGEO. 



 
 
 

 

 

 

4.2 ETAPA 2 – Análise do Projeto (Valor: 10 pontos). ETAPA ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. 

Valor mínimo para classificação: 7,0 pontos (vide critérios anexo 1). 

 
4.3 ETAPA 3 – Análise do Currículo e do Memorial e realização da entrevista. 

4.3.1 análise do currículo e do memorial (Valor: 5,0 pontos) – ETAPA 

CLASSIFICATÓRIA (vide critérios anexo 2). 

4.3.2 Entrevista (Valor: 5,0 pontos) – ETAPA CLASSIFICATÓRIA. Esta última etapa 

consiste na arguição do candidato(a). A avaliação será realizada com base nos critérios 

dispostos no anexo 3 e realizada por 03 docentes indicados pelo programa com a participação 

de representação discente (nível doutorado). Esta etapa será realizada via on line pela 

plataforma Google Meet, cujo link será comunicado individualmente por mensagem de 

correio eletrônico (vide anexo 3). 

 
 

 

 
4. CRONOGRAMA 

 

 
5.1 Inscrições 

- De 29 de novembro de 2021 a 04 de março de 2022 até as 23:59 horas (horário local de 

Brasília). 

Observações: 

- Todos os documentos deverão ser enviados exclusivamente por e-mail, em formato 

digital (serão aceitos apenas arquivos com a extensão.pdf e devidamente identificados), 

para o endereço eletrônico selecaoppgeouepg@gmail.com, com o seguinte assunto: 

“Inscrição Seleção Mestrado 2022 Nome do Candidato”; 

- O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio de sua 

documentação, com vistas à inscrição na seleção; 

Fórmula da Nota Final (NF): 

NF= (Etapa 2+Etapa 3)/2 

 
 
SERÃO APROVADOS AQUELES QUE OBTIVEREM NF IGUAL OU SUPERIOR A 7,0 PONTOS 

Etapa 1 não pontua, pois esta etapa é SUFICENTE (S) ou INSUFICIENTE (I) 

mailto:selecaoppgeouepg@gmail.com


 
 

 
5.2. Homologação das inscrições e dos certificados de língua estrangeira 

apresentados no momento dainscrição. Até 18 de março de2022. 

5.3. ETAPA 2 – Análise e resultado do projeto: Até 01/04/2022 

5.4. Divulgação do agendamento da ETAPA 3 –Entrevista – Até 01/04/2022 

5.5. ETAPA 3 – Entrevista (Google meet): de 04 a 20/04/2022 

5.6. Divulgação do Resultado Final: Até 29/04/2022 

 
 

Atenção: Em caso de recurso, esse deve ser protocolizado à Coordenação do Programa de Pós- 

Graduação em Geografia, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) em 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, em até dois dias úteis após a divulgação de cada edital 

de resultado. 

 
 

CRONOGRAMA DE SELEÇÃO PPGEO 2022 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de inscrições 29/11/2021 a 11/03/2022 

Homologação das inscrições Até 25/03/2022 

Período de realização da seleção De 28/03 a 20/05/22 

Etapa 2> Análise e resultado da análise do projeto Até 06/05/2022 

Agendamento da entrevista Até 06/05/2022 

Etapa 3> Análise do Currículo e do 
Memorial e realização da entrevista. 

De 09 a 20/05/2022 

Resultado final Até 20/05/2022 

Início das atividades da turma do 1. semestre 
de 2022 

01/08/2022 

 
 
 

5. CORPO DOCENTE E VAGAS – 2022 

 
 

LINHA 1 – DINÂMICAS NATURAIS E ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL 

 

DOCENTE ÁREASDEATUAÇÃO mestrado 
(vagas) 

 
Prof. Dr. Antonio Liccardo 

Geodiversidade; Geopatrimônio; 
Geoconservação; Patrimônio de 

Mineração; Educação Não Formal 
em Geociências; Geoturismo 

 
 

02 

 

Prof. Dr. Elvio Pinto Bosetti 
 

Paleoambientes e Paleogeografia. 
 

01 

 

Prof. Dr. Gilson Burigo Guimarães 
Geoconservação, Espeleologia e Geologia 
Regional 

 

02 

 

Profa. Dra. Jasmine Cardozo Moreira 
Uso púlico em Unidades de Conservação; 
Turismo em Áreas Naturais; Interpretação 
Ambiental 

 

01 

 

Profa. Dra. Karin Linete Hornes 
Climatologia Geográfica; Desastres Naturais 
e Socioambientais; Geografia da Saúde. 

 

02 

 

Prof. Dr. Julio Manoel França da Silva 
Geotecnologias, Modelagem Ambiental e 
Cartografia Geomorfológica. 

 

01 

 

Prof. Dr. Nicolas Floriani 
Agriculturas, Ruralidades, 
Paisagens; Saberes Ecológicos 
Tradicionais. 

 

02 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital


 
 
 
 

 

Prof. Dr. Isonel Sandino Meneguzzo 
Sociedade, ambiente e educação; 
Conservação da natureza e políticas 
públicas; Educação Ambiental na interface 
com o Ensino de Geografia 

 

02 

 
 

 
LINHA 2 – ANÁLISES SOCIOECONÔMICAS E DINÂMICAS REGIONAIS E URBANAS 

 

DOCENTE ÁREASDEATUAÇÃO mestrado 

(vagas) 

Prof. Dr. Alides Chimin Jr. Geografia Política; Geografia Estatística; 
Estatística Geográfica em Geografia 

02 

 

Prof. Dr. Almir Nabozny 

Epistemologia da Geografia; História da 
Geografia; Geografia Social e Cultural; 
Geografia do Conhecimento 

 

01 

Prof. Dr. Celbo Antonio da 
Fonseca Rosas 

Geografia Agrária; Dinâmicas 
Territoriais Rurais; Movimentos Sociais e 
Agroecologia 

 

03 

 

Prof. Dr. Edson Belo Clemente de 
Souza 

 

Dinâmicas Socioespaciais em Áreas de 
Fronteira; Estudos Regionais e 
Territoriais; Cidades e Urbanização. 

 

02 

 

Prof. Dr. Luiz Alexandre Gonçalves 
Cunha 

 

Agricultura familiar e desenvolvimento 
territorial. 

 

01 

 

Prof. Dr. Marcio Jose Ornat 
Geografias Feministas e das Sexualidades; 
Espacialidades da Religião, Gênero e 
Sexualidades; Cidade, Planejamento e Gestão 
Urbana. 

 

02 

Número de Vagas: até 24 vagas para o Mestrado 

 

 
Observação: Em cumprimento à Lei Estadual N.20.443, de 17/12/2020, o PPGEOofertadará 10% de 
vagas para pes oas com deficiência. Não sendo preenchida(s) alguma(s) das vagas reservadas para 
candidatas(os) deficientes poderá ser convertida para ampla concor ência a critério da Comis ão de 
Seleção. 



 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

e-mail: ppgg@uepg.br 

/https://www2.uepg.br/ppgg/ 

 

BOLSAS 

A concessão de bolsa não está, obrigatoriamente, garantida com a aprovação no processo 

seletivo. A seleção de bolsas ocorrerá em edital específico a ser publicado de acordo com o 

calendário dos órgãos de fomento à pesquisa. 

 

 
CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, que poderá adotar o que julgar 

mais adequado, observadas as disposições deste Edital, os instrumentos normativos Superiores 

da UEPG e a legislação vigente. 

 

Ponta Grossa, 04 de março de 2022. 

 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Celbo Antonio da Fonseca Rosas 

Profa. Dra. Karin Linete Hornes 
Profª Dr. Márcio José Ornat 

Doutorando João Paulo Leandro de Almeida 

COMISSÃO DA SELEÇÃO2022 

 
 
 
 

Edson Belo Clemente de Souza 

Coordenador do PPGEO 
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http://sites.uepg.br/ppgg/
http://sites.uepg.br/ppgg/


 

ANEXO 1 – ETAPA 2 
 

Candidato: 

Linha de Pesquisa: 

Título doProjeto: 

Orientador 1: Orientador 2: 

Data: / /   

 

CRITÉRIOS 
 

valor 
Pontuação 

obtida 

1) Definição do problema enquanto questão geográfica 

relevante 

 

1,5 
 

 

2) Clareza e adequação dos objetivos geral e específicos 
 

1,5 
 

 

3) Abrangência e atualidade da revisão teórica e conceitual 
relacionada com o tema, no âmbito da ciência geográfica 

 

1,5 
 

 

4) Clareza, objetividade e pertinência dos procedimentos 
teórico- metodológicos e instrumentos operacionais 

 

1,5 
 

 

5) Redação, ortografia e gramática 
 

1 
 

6) Contribuição ou aderência à linha de pesquisa na qual se inscreve o 
projeto / possibilidade do projeto ser desenvolvido dentro do campo de 
conhecimento dos docentes pesquisadores indicados na ficha de 
inscrição 

 

1 
 

 

7) Cronograma com as etapas de realização da pesquisa 
 

1 
 

 

8) 
 

Apresentação formal das citações e da bibliografia, das 
tabelas, gráficos, figuras e mapas (dentro das normas da 
ABNT) 

 

1 
 

 

TOTAL: 
 

10,0 
 

 
 
 
 



 
 

 
ANEXO 2 – ETAPA 3 

 
ANEXO 3 – ETAPA 3 

 

Candidato: 

Linha de Pesquisa: 

Título do Projeto: 

Orientador 1: Orientador 2: 

Data: / / 

CURRÍCULO E MEMORIAL 

CRITÉRIOS valor Pontuação obtida 

Qualidade e consistência da produção acadêmica do 
candidato. 

2,0  

Coerência da produção acadêmica do candidato com a 
proposta do projeto de pesquisa. 

1,0  

Potencial de pesquisador do candidato (curso de 
graduação, atividades complementares, disciplina 
como aluno especial etc) 

2,0  

 

Candidato: 

Linha de pesquisa: 

Título do Projeto: 

Orientador 1: Orientador 2: 

Data: / / 

ENTREVISTA 

CRITÉRIOS valor Pontuação obtida 

1) Capacidade de defesa do projeto de pesquisa proposto 
(objetivo geral/problemática). 

1,0  

2) Capacidade de argumentação dos conceitos que 
sustentam o projeto. 

1,0  

3) Capacidade de argumentação do enquadramento do 
projeto de pesquisa no programa de pós-graduação e na 
linha de pesquisa. 

1,0  

4) Autoavaliação da trajetória acadêmica e sua aderência 
ao projeto. 

1,0  

5) Autoavaliação do potencial da realização da pós- 
graduação em relação à disponibilidade de tempo. 

1,0  

SUBTOTAL 5,0  

TOTAL (nota anexo 2 + nota anexo 3) 10,0  

 


