UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Instituto de Geociências
Programa de Pós-Graduação em Geografia

EDITAL DE SELEÇÃO AO DOUTORADO – 2019

Período de vigência deste Edital: de 07 de setembro de 2018 a 31 de março de 2019.

APRESENTAÇÃO

A Comissão de Seleção do Curso de Doutorado do Programa de PósGraduação de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (POSGEA/IGEO/UFRGS), 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 – Doutorado em Geografia,
referente ao ano letivo de 2019, com ingresso exclusivo no 1º semestre, a ser
conduzida pela Comissão de Seleção do Curso de Doutorado.

LINHAS DE PESQUISA E RESPECTIVOS DOCENTES

Análise Ambiental
A gênese, a evolução e a variabilidade dos ambientes e a integração dos
processos naturais e sua relação com a sociedade. Análise das dinâmicas
ambientais, em diferentes escalas, com ênfase nos processos de degradação
e gestão ambiental.
Docentes:
Profa. Dra. Dirce Maria Antunes Suertegaray - desertificação/ arenização,
ambiente e cidade, ensino de geografia e ensino e pesquisa em
Epistemologia da Geografia.
Prof. Dr. Francisco Eliseu Aquino - Meteorologia e Climatologia Polar e
Subtropical, Clima e Variabilidade, Clima e Oceanos, Mudanças Ambientais
Globais, Criosfera, Geografia Física.
Prof. Dr. Jefferson Cardia Simões - paleoclimatologia do Quaternário;
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climatologia do Rio Grande do Sul e da Antártica; glaciologia polar e andina;
mudanças ambientais globais; geografia das Regiões Polares.
Profa. Dra. Katia Kellem da Rosa - geomorfologia; geografia de solos;
glaciologia.
Prof. Dr. Laurindo Antonio Guasselli - geoprocessamento; análise espacial de
dados geográficos; sensoriamento remoto; áreas úmidas: banhados, lagoas
costeiras; áreas de risco: inundações e movimentos de massa.
Prof. Dr. Luís Alberto Basso - avaliação de qualidade de água em bacias
hidrográficas; gestão de recursos hídricos; avaliação e controle de impactos
ambientais.
Prof. Dr. Luís Eduardo de Souza Robaina - estudos geomorfológicos,
geoambientais e de desastres naturais.
Prof. Dr. Nelson Luiz Sambaqui Grüber - planejamento, gestão e
gerenciamento da zona costeira; uso e apropriação de recursos costeiros;
geomorfologia costeira; morfodinâmica costeira e marinha.
Prof. Dr. Ulisses Franz Bremer - ecogeografia e sustentabilidade do meio
ambiente; geografia do solo, uso da terra e relação solo-ambiente; regiões
polares, áreas montanhosas e as mudanças climáticas.

Análise Territorial
O espaço social e a organização do território. Análise das mudanças sócioespaciais e da formação e transformação das territorialidades. Dinâmicas
urbana e agrária e processos de regionalização.
Docentes:
Profa. Dra. Adriana Dorfman - estudos fronteiriços em diferentes escalas;
território, normas e ilegalidades; as relações entre a Geografia e a Literatura;
ensino antirracista e de temas urbanos.
Prof. Dr. Aldomar Arnaldo Rückert - repercussões territoriais das
transformações políticas e econômicas; Estado e políticas territoriais
contemporâneas.
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Profa. Dra. Cláudia Luísa Zeferino Pires - contextualização da cidadania para
os estudos da Geografia, suas inter-relações com as políticas públicas nas
perspectivas filosóficas, culturais e sociais; educação antirracista/quilombola.
Profa. Dra. Rosa Maria Vieira Medeiros - repercussões territoriais das
transformações sociais, políticas e econômicas no campo brasileiro; a cultura
e o patrimônio na vitivinicultura brasileira.

Ensino de Geografia
A Geografia no contexto da educação escolar e a formação de professores. A
relação entre Geografia e educação popular formal e não-formal. As
interfaces entre Geografia e comunicação e novas tecnologias.
Docentes:
Prof. Dr. Antonio Carlos Castrogiovanni - geografia e ensino e as novas
tecnologias, formação de professores, turismo e planejamento, geografia e
turismo - turismo urbano.
Profa. Dra. Ivaine Maria Tonini - análise de materiais escolares impressos;
práticas pedagógicas; mídia e ensino de Geografia.
Prof. Dr. Nestor André Kaercher - ensino de geografia, formação de
professores de geografia, formação de professores e prática docente.
Profa. Dra. Roselane Zordan Costella - ensino-aprendizagem em Geografia;
capacidades e habilidades em sala de aula; alfabetização cartográfica.

NORMAS GERAIS PARA A SELEÇÃO 2019

1) Procedimentos para a seleção
Etapa 1 (eliminatória): Prova escrita.
Prova ESCRITA dissertativa e individual, com duração máxima de 3 (três)
horas. Será constituída de uma questão sobre conhecimentos gerais de
Geografia, para todas as linhas de pesquisa (com peso 4), e de outra questão,
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específica, em consonância com a linha de pesquisa escolhida (com peso 6).
As questões serão baseadas na bibliografia geral e nas bibliografias
específicas, indicadas no item 08 deste Edital.
A prova acontecerá somente na data prevista no presente Edital, em local e
horário definidos pelas Comissões de Pós-Graduação e de Seleção, sendo
realizada sem a identificação nominal do candidato e avaliada pela Comissão
de Seleção. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica azul ou preta.
Obs.: ao candidato com necessidades especiais, serão oferecidas condições
adequadas à realização da seleção, condicionadas à informação registrada no
formulário de inscrição.
Etapa 2 (eliminatória): Anteprojeto de pesquisa.
Deve apresentar, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 20 (vinte) páginas
digitadas em tamanho 12 e espaçamento 1,5, contendo: resumo, palavraschaves, definição do problema de pesquisa, justificativa, objetivos, referencial
teórico prévio, metodologia e bibliografia básica. Deve estar relacionado à linha
de pesquisa do Professor-Orientador, cuja indicação pelo candidato é
obrigatória.
Etapa 3 (classificatória): Entrevista.
Principais aspectos de avaliação do candidato: defesa do anteprojeto;
experiências anteriores (indicadas no Curriculum Vitae); interesses de
pesquisa; expectativas no POSGEA. Será realizada nas dependências do
Instituto de Geociências/Campus do Vale.
Obs.: candidatos(as) residentes fora da Região Sul ou no exterior poderão
solicitar a realização da entrevista à distância (Skype com vídeo), desde que
requerido com antecedência (até 07/12/2018) pelo endereço eletrônico
posgea@ufrgs.br .O candidato(a) participante da entrevista online deverá estar
disponível cinco minutos antes do horário previsto e aguardar a chamada dos
avaliadores. As entrevistas serão realizadas no horário de Brasília e a
responsabilidade de conexão (técnica e horário dentro do prazo de entrevista)
é do candidato(a).
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2) Critérios para ingresso no Curso
a) A nota/pontuação mínima para aprovação nas etapas 1 e 2 é 7 (sete).
b) A classificação final dos candidatos será obtida pela seguinte fórmula:
Nota Etapa 1 (peso 4) + Nota Etapa 2 (peso 3) + Nota Etapa 3 (peso 3) / 10
c) A lista de selecionados será composta pelos candidatos aprovados na
seleção, considerando-se o limite de vagas estipulado neste Edital. Caso haja
candidatos classificados além do número de vagas disponíveis, esses
comporão a lista de suplentes por área, cujo ingresso está condicionado ao
número de vagas disponível na linha de pesquisa e de cada orientador.
d) Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate,
pela ordem: maior nota na Etapa 1 (prova escrita). Persistindo o empate, será
considerada a maior pontuação no Curriculum Vitae. Para a análise do
currículo, serão considerados os seguintes critérios: i) produção científica
(preferencialmente artigos em periódicos, livros, capítulos de livros, artigos em
eventos); ii) experiências acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão); iii)
experiências profissionais; iv) participação em eventos científicos.

3) Documentação
As inscrições estarão abertas das 08 horas do dia 08 de outubro até às 18
horas do dia 19 de outubro de 2018, devendo ser realizadas, exclusivamente,
por meio do endereço eletrônico a seguir:
https://www1.ufrgs.br/posgraduacao/processoseletivo/index.php/inscricao/login
Para inscrição na seleção para o Doutorado, deverão ser anexados ao
formulário eletrônico os seguintes documentos:





Carteira de identidade;
Documento com identificação de CPF;
Passaporte para estrangeiros;
Curriculum Vitae atualizado (publicado na Plataforma Lattes do CNPq
para brasileiros), não documentado, em arquivo único, em formato PDF.
 Diploma de Graduação;
 Diploma de mestrado, ata de defesa de dissertação ou documento
comprobatório e atualizado de matrícula no mestrado. Em caso de
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aprovação nesse processo seletivo, para efetivação de ingresso, é
obrigatório apresentar, no período de matrículas, conforme calendário do
Programa de Pós-Graduação em Geografia, a cópia autenticada em
cartório do diploma de mestre ou da ata de defesa de dissertação de
mestrado, não sendo aceita a entrega posterior ao prazo determinado;
 Anteprojeto de Pesquisa em arquivo único e em formato PDF;
 Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição. O pagamento da taxa
de inscrição no valor de R$100,00 (cem reais) deverá ser feito por meio
de GRU no Banco do Brasil, cuja guia de pagamento será gerada pelo
sistema de inscrição online.
Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição para concorrer ao
edital de seleção os candidatos que solicitarem a isenção do pagamento
e que se enquadrarem nas seguintes categorias:
i)
servidores da UFRGS;
ii)
residentes no exterior (a residência no exterior deve ser
comprovada por meio de documento de taxa de água, luz ou
telefone);
iii)
aqueles(as) candidato(a)s que comprovadamente não dispõem de
recursos para custear seu pagamento.
Os pedidos devem ser efetuados no sistema online de inscrição até o
dia 11 de outubro de 2018. O resultado da solicitação estará disponível
no sistema de inscrição até o dia 16 de outubro de 2018.

4) Vagas disponíveis por linha de pesquisa
Análise Ambiental – 13 vagas
Análise Territorial – 07 vagas
Ensino de Geografia – 05 vagas
TOTAL: 25 vagas
5) Local das Provas e Calendário do Processo Seletivo
O local das provas será divulgado na página do POSGEA até o dia 29 de
outubro de 2018.
Para a realização das provas, recomenda-se que o(a) candidato(a) apresentese no local de sua realização com trinta minutos de antecedência. O(a)
candidato(a) deve portar documento original de identificação. Não será
permitido o ingresso na sala após o início das provas, bem como o uso de
equipamento eletrônico durante a realização das mesmas.
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Todas as informações serão divulgadas em mural localizado junto à Secretaria
do Programa e na página eletrônica: http://www.ufrgs.br/posgea.
DATA

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Até 07/09/2018

Lançamento do Edital na página do POSGEA

08/10 a 19/10/2018

Período de inscrições

Até 11/10/2018

Solicitações de isenção de taxa de inscrição

Até 16/10/2018

Divulgação dos resultados das solicitações de
isenção de taxa

Até 22/10/2018

Divulgação da lista prévia de candidatos inscritos

22/10 a 24/10/2018

Período de solicitação de recursos

Até 29/10/2018

Divulgação da lista final de candidatos com
inscrição homologada e dos locais de prova

05/11/2018

Etapa 1 (Prova Escrita)

Até 19/11/2018

Divulgação da lista de candidatos aprovados na
Etapa 1 e selecionados para a Etapa 2

19/11 a 21/11/2018

Período de solicitação de recursos

Até 27/11/2018

Divulgação da lista final de candidatos aprovados
na Etapa 1 e selecionados para a Etapa 2

28/11 a 30/11/2018

Período de análise dos anteprojetos (Etapa 2)

Até 03/12/2018

Divulgação da lista de candidatos aprovados na
Etapa 2 e convocação para a Etapa 3

03/12 a 05/12/2018

Período de solicitação de recursos

07/12/2018

Divulgação da lista final de candidatos aprovados
na Etapa 2 e convocação para a Etapa 3

10/12 a 13/12/2018

Etapa 3 (Entrevista)
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Até 21/12/2018

Divulgação do resultado final da seleção

02/01 a 04/01/2019

Período de solicitação de recurso

Até 11/01/2019

Publicação da classificação final da seleção

6) Recursos
Os candidatos inscritos nos termos deste Edital poderão recorrer dos seguintes
atos:
a) do indeferimento de inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da
data de sua divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria do
Programa, no endereço indicado ao final deste item, dirigido à Comissão de
Seleção, que julgará o recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis;
b) da correção da prova escrita, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da
data de sua divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria do
Programa, no endereço indicado no final deste item, dirigido à Comissão de
Seleção, que julgará o recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis;
c) da avaliação do anteprojeto de pesquisa, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a
contar da data de sua divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria
do Programa, no endereço indicado no final deste item, dirigido à Comissão de
Seleção, que julgará o recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis;
d) da publicação do resultado final sobre eventuais erros na ordem de
classificação, o candidato(a) poderá recorrer nos dias 02 a 04 de janeiro de
2019 com pedido protocolado junto à Secretaria do Programa, no endereço
indicado no final deste item, dirigido à Comissão de Seleção, que julgará o
recurso até 08 de janeiro de 2019.
Observação: havendo alteração na Classificação Final por motivo de
deferimento de recurso, deverá essa ser retificada e republicada na página web
do POSGEA.

Endereço para entrega dos recursos:
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UFRGS - Instituto de Geociências
Programa de Pós-Graduação em Geografia
Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43.113, Sala 203 - Campus do Vale
CEP: 91.501-970 - Porto Alegre – RS
Instruções:
Os recursos deverão ser apresentados à Comissão de Seleção ao Doutorado,
que será responsável pelo seu julgamento, em documento formal com as
seguintes características:
- constar nome, nº da Carteira de Identidade (ou do Passaporte, para
estrangeiros), data e assinatura do requerente;
- conter uma justificativa fundamentada do motivo do recurso.

7) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
a) O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento do
Formulário Eletrônico de Inscrição e dos demais requisitos necessários
constantes no presente Edital.
b) Somente o candidato aprovado nas Etapas 1 e 2 será convocado para a
Etapa 3. A ausência do candidato em qualquer etapa do processo seletivo
significará a sua eliminação.
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 anterior, e na página
eletrônica: http://www.ufrgs.br/posgea. 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 PósGraduação ao qual se inscreve.
e) Não é assegurada a concessão de bolsas aos candidatos selecionados.
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8) ORIENTAÇÃO DE LEITURAS
Bibliografia Geral
CLAVAL, P. Epistemologia da Geografia. Florianópolis: Editora da UFSC,
2014.
SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São
Paulo: Edusp. 2008.
SPOSITO, E. et al. A diversidade da Geografia brasileira. Rio de Janeiro:
Consequência Editora. 2016.
Bibliografia Específica: Análise Ambiental
AGRA FILHO, S. S. Planejamento e gestão ambiental no Brasil: os
Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Campus / Elsevier, 2014.
CAMARGO, L. H. R. A ruptura do meio ambiente: conhecendo as mudanças
ambientais do planeta através de uma nova percepção da ciência - a Geografia
da complexidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
SILVA, S. D.; SAYAGO, D.; TONI, F.; CAMPOS, F. I. (Org.) Ensaios em
Ciências Ambientais: Crises, riscos e racionalidades. Rio de Janeiro:
Garamond, 2016.
Bibliografia Específica: Análise Territorial
CASTRO, Iná Elias de. GOMES, Paulo César da Costa. CORRÊA, Roberto
Lobato. Olhares geográficos: modos de ver e viver o espaço. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
HAESBAERT, R. Viver no limite. Território e multi/transterritorialidade em
tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil, 2014.
SOUZA, M. L. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil. 2013.
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Bibliografia Específica: Ensino
CAVALCANTI, L. O Ensino de Geografia na Escola. Campinas: Papirus,
2012.
PORTUGAL, J.F.; CHAIGAR, V. Cartografia, Cinema, Literatura e outras
linguagens no ensino da Geografia. Curitiba: CRV, 2012.
SACRAMENTO, A.C.R.; ANTUNES, C.F.; SANTANA FILHO, M.M. Ensino de
Geografia. Rio de Janeiro: Consequência/FAPERJ, 2015.
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