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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Instituto de Agronomia/Instituto Multidisciplinar 

Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGGEO 

Área de Concentração: Espaço, Questões Ambientais e  

Formação em Geografia 

 

 

Edital de seleção para ingresso na turma de Mestrado Acadêmico para o ano letivo de 2017 

 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na 

área de concentração Espaço, Questões Ambientais e Formação em Geografia, torna público seu 

edital com vistas ao preenchimento de vagas para a turma de Mestrado Acadêmico de acordo com 

as condições regulamentadas neste edital.  

 

1. Vagas e Bolsas: O curso oferecerá dezoito (18) vagas, ficando exclusivamente a cargo da 

comissão de seleção o preenchimento do número máximo de vagas. A concessão de bolsas 

dependerá da disponibilidade das agências de fomento. Em nenhuma hipótese a seleção de um 

candidato ao Programa garantirá a concessão de bolsa. 

 

2. Inscrição: 

Período: 09 de maio a 09 de junho. 

As inscrições poderão ser feitas em unidades dos campi Seropédica ou Nova Iguaçu: 

 
- Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia:  

Departamento de Geociências, sala 15, campus sede da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. BR 465, km 07, Seropédica – RJ. CEP: 23890-000 

Telefone para contato: (21) 2681-4943 

Email: ppggeo.ufrrj@gmail.com 

Horário: 9h às 11:30h e 13:30h às 16h 

 

- Representação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no Instituto Multidisciplinar:  

Bloco da Pós-Graduação, sala 104,  campus Nova Iguaçu da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro, Av. Governador Roberto Silveira, S/N -Moquetá - Nova Iguaçu - RJ - Cep. 26020- 

740. 

Telefone para contato: (21) 2669-0108 ramal 233.  

Email: ppggeo.ufrrj@gmail.com 

Horário: 13 às 16 horas. 

 

2.1. Documentação exigida: 

 

a. cópia do CPF e do RG (ou, no caso de estrangeiros, documento equivalente), além de duas fotos 

3 x 4; 

 

b. documento comprobatório da conclusão da graduação. Se o candidato ainda estiver finalizando 

o curso, será aceita declaração da instituição de origem que evidencie a data de término do 

mesmo. Se for aprovado, a matrícula do candidato estará condicionada à apresentação do 

certificado de conclusão ou diploma.  

Parágrafo único - Candidatos estrangeiros também estão sujeitos ao estabelecido neste item, 

entretanto, a matrícula fica condicionada ao reconhecimento do diploma pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro.  
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c. histórico escolar da graduação; 

 

d. ficha de inscrição disponível no anexo 2 do presente edital, indicando nome completo, e-mail e 

telefones de contato, título da investigação, 1 (uma) linha de pesquisa e a língua estrangeira de sua 

preferência (inglês, espanhol ou francês), além do tempo disponível para a realização do curso. No 

ato de inscrição o candidato deve optar por um(a) do(a)s professore(a)s orientadore(a)s, cuja 

descrição da linha de pesquisa e área atuação consta anexo. É fundamental que o candidato tenha 

clareza da linha de pesquisa que deseja ingressar no programa de pós-graduação. 

 

e. original da guia de pagamento da taxa de inscrição. O pagamento da taxa, no valor de R$ 45,00 

é feito por meio de Guia de Recolhimento à União (GRU), que deve ser obtida pela impressão de 

boleto com código de barra, a partir da página do Tesouro  

(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp). Em hipótese alguma haverá 

devolução da taxa.  

 

Informações para preenchimento da GRU:  

- Unidade Favorecida: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

- Código da Unidade Gestora (UG): 153166 – UFRRJ 

- Gestão: 15240 

- Código de recolhimento: 28830-6 

- Número de referência: 2017 

- Competência: 06/17 

- Vencimento: 09/06/2017 

- CPF: digitar o número do candidato 

 

f. 3 (três) vias do Currículo Lattes, sendo apenas uma delas devidamente comprovada. Aqueles 

que apresentarem outro modelo de currículo que não seja o Lattes terão a inscrição recusada ― 

exceto os candidatos estrangeiros, que poderão apresentar outro modelo curricular. 

 

g. 3 (três) vias do projeto de pesquisa, que deve ter mínimo de 10 e máximo de 15 páginas, 

escritas em folha A4, Times New Roman 12, espaçamento entre linhas 1,5 e margens 2,5. A 

elaboração do projeto de pesquisa deve conter:  

 

(i) capa com título da pesquisa e linha de pesquisa do programa;  

(ii) sumário;  

(iii) introdução/problemática central;  

(iv) discussão metodológico-conceitual;  

(v) justificativa e objetivos;  

(vi) cronograma;  

(vii) Referências bibliográficas. Só poderão ser listadas autores e obras mencionados no projeto. 

 

h. 3 (três) vias de carta de intenções com, no máximo, 3 páginas e de acordo com a formatação 

descrita acima. O candidato deve explicitar os motivos pelos quais escolheu o programa, 

associando seu projeto à linha de pesquisa selecionada. Pede-se também destacar as principais 

realizações profissionais e as expectativas com um curso de mestrado; 

 

i. 1 (uma) versão digital (em CD) dos itens f, g e h. 

 

Obs.: A inscrição poderá ser feita de três formas: (i) pessoalmente; (ii) por procurador 

devidamente constituído; nas formas (i) e (ii) até 09 de junho; (iii) por Sedex enviado até a data 
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limite de 05 de junho de 2017. Após esta data nenhuma inscrição será homologada. O Sedex 

deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: 

 

Endereço: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRRJ, Departamento de 

Geociências, sala 15. BR 465, Km 07, Seropédica – Rio de Janeiro. CEP: 23890-000 

 

2.2. Entregar todo o material exigido encadernado em envelope lacrado, onde constará apenas o 

nome completo do candidato e o nome do programa. Ao apresentar a documentação mencionada, 

o candidato torna-se inteiramente responsável pela veracidade da mesma. Além disso, deferir ou 

indeferir a inscrição é atributo exclusivo da comissão de seleção, que divulgará a lista das 

inscrições homologadas no endereço eletrônico do PPGGEO 

(http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppggeo/) e nos dois campi. 

 

3. Do processo seletivo: composta por um docente de cada linha do programa, e em conformidade 

com o colegiado do curso, a comissão de seleção deliberou  que, após ter inscrição homologada, o 

pretendente passará por três fases, que ocorrerão nos campi de Seropédica e de Nova Iguaçu (ver 

item 6: Cronograma geral e locais da seleção): 

 
3.1 Primeira fase: prova escrita, com duração de três horas e meia, com base na bibliografia em 

anexo, composta por uma questão obrigatória envolvendo a área de concentração do programa — 

Espaço, Questões Ambientais e Formação em Geografia. A correção das provas levará em conta 

os seguintes critérios: clareza e correção formal; capacidade de argumentação e domínio dos 

referenciais relativos às teorias e aos métodos. Cada prova será corrigida por dois corretores e, no 

caso de discrepância igual ou superior a 2 (dois) pontos assim como em caso de reprovação do 

candidato por apenas um dos corretores, haverá uma terceira correção. A nota final resultará de 

uma média entre as notas obtidas pelo candidato. Caráter eliminatório, com nota mínima de 60 de 

um total de 100; 

 
3.2 Segunda fase: prova de idiomas, com duração de três horas, sendo eles inglês, espanhol ou 

francês, de acordo com a opção do candidato apresentada no ato da inscrição. Duas questões serão 

feitas em português e deverão ser respondidas nessa mesma língua. Dicionários poderão ser 

utilizados. Certificados de proficiência emitidos por institutos e testes reconhecidos no Brasil e no 

exterior poderão ser aceitos e serão examinados pela comissão de seleção. Nessa fase, também de 

caráter eliminatório, os candidatos deverão alcançar a nota mínima de 60 de um total de 100. 

Porém, esta nota não integrará o cômputo final da fórmula de avaliação. 

 
3.3 Terceira fase: Análise e defesa oral do projeto de pesquisa e da carta de intenções + currículo 

(totalizando 100 pontos). Caráter eliminatório e classificatório, com 60 como nota de corte. A nota 

de cada candidato será obtida através da média aritmética das notas atribuídas por cada membro da 

banca responsável por essa avaliação. A defesa oral terá gravação em áudio, possibilitando que o 

candidato explore as potencialidades e a viabilidade de sua investigação, assim como a relevância 

da mesma para o Programa. Essa fase da seleção ocorrerá no campus de atuação do(a) professor(a) 

orientador(a) identificado por cada candidato, conforme indicação de data e horário a ser 

divulgada. 

 

3.3.1. No que tange à análise curricular, serão pontuados os seguintes itens: (i) formação 

acadêmica; (ii) experiência docente; (iii) experiência científica, técnica ou em extensão; (iv) 

publicações e afins; (v) prêmios e distinções recebidos. 

 

4. Resultado Final: A nota final do candidato será aquela obtida na 3ª fase do processo seletivo. 

Em caso de empate o currículo será utilizado como critério de classificação. Os candidatos 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppggeo/
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aprovados mas classificados acima do número de vagas disponíveis para o preenchimento das 

vagas ficarão em lista de espera. A comissão responsável pelo processo seletivo se reserva o 

direito de não preencher todas as vagas oferecidas. 

 

5. Divulgação do Resultado Final: A lista dos aprovados será divulgada no endereço eletrônico do 

PPGGEO (http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppggeo/) e afixada nos campi de Seropédica e de 

Nova Iguaçu, de acordo com o cronograma do processo seletivo. 

 

6. Cronograma geral e locais da seleção: 

 

Atividades Informações 

Inscrições 

09/05 a 09/06  

(Via Sedex somente até o dia 05/06) 

 

Homologação das inscrições 
14/06 

 

1a fase: prova escrita 

19/06 -  9h às 12:30h  

Local da Prova: Bloco da Pós-Graduação do Instituto 

Multidisciplinar (IM), campus Nova Iguaçu. 

 

2a fase: prova de idiomas 

19/06 - 14h às 17h  

Local da Prova: Bloco da Pós-Graduação do Instituto 

Multidisciplinar (IM), campus Nova Iguaçu. 

 

Resultado 1ª e 2ª fases 

23/06 

O resultado será divulgado no sítio do PPGGEO e 

afixado nos dois campi. 

 

Recursos 1ª e 2ª fases 

23 e 26/06 

O recurso deverá ser entregue no mesmo local onde o 

candidato realizou a inscrição. 

 

Resultado dos recursos 1ª e 2ª fases 

28/06 – O resultado será divulgado no sítio do 

PPGGEO e afixado nos dois campi. 

 

3a fase 

03 a 05/07 

O local e horário da defesa oral serão divulgados no 

sítio do PPGGEO e afixados nos dois campi. 

 

Resultado 3ª fase 

07/07 - O resultado será divulgado no site do PPGGEO 

e afixado nos dois campi. 

 

Recursos 3ª fase 

10 e 11/07 – O recurso deverá ser entregue no mesmo 

local da inscrição. 

 

Resultado dos recursos 

 

13/07 - O resultado será divulgado no sítio do 

PPGGEO e afixado nos dois campi. 

 

Resultado Final 

18/07 - O resultado será divulgado no site 

e afixado nos dois campi. 

 

 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppggeo/
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7. Recursos: Os recursos deverão conter explicação detalhada dos questionamentos, tornando a 

argumentação a mais clara possível, e deverão ser entregues pessoalmente ou por procuração no 

local onde o candidato efetivou a inscrição. 

 

8. Disposições Gerais: 

 

8.1 Os candidatos aprovados precisam ter clareza de que no primeiro e no segundo semestres do 

curso as aulas do PPGGeo ocorrerão em Seropédica e em Nova Iguaçu, conforme a distribuição 

das disciplinas obrigatórias e optativas, guardando o caráter multicampi do programa de pós-

graduação,. Tais disciplinas serão semestrais e oferecidas nos horários da manhã e da tarde; 

 

8.2 A documentação dos candidatos não-selecionados permanecerá à disposição nos dois campi 

em um prazo máximo de trinta dias após a divulgação do resultado dos recursos. Depois disso, ela 

será descartada. 

 

8.3 Ao se inscrever no processo seletivo o candidato reconhece e aceita as regras estabelecidas no 

presente edital, assim como assume total responsabilidade sobre as declarações e documentos 

apresentados. 

 

8.4 Casos omissos serão avaliados pela comissão de seleção. 

 

Seropédica, 20 de abril de 2017. 

Comissão de Seleção 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (PPGGEO/UFRRJ) 
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Anexo 1 

Bibliografia 

 

Bibliografia Geral 

 
CAVALCANTI, Lana de Souza. O Ensino de Geografia na Escola. Campinas: Papirus (2012). 

GUERRA, Antônio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da. A questão ambiental: diferentes 

abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil (2003). 

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: Hucitec 

(1996). 

 

Bibliografia Linha Espaço e Política: 

 

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São 
Paulo: Loyola (1992 [1989]). 

LEFEBVRE, Henri. Espaço e Política. Belo Horizonte: Editora da UFMG (2008 [1972]). 

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas 

territorialidades. In: CECEÑA, Ana Esther, SADER, Emir. La Guerra Infinita: hegemonía y terror 

mundial. Buenos Aires: CLACSO (2002). Disponível em 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cecena/cecena.html 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática (1993 [1980]). 

SMITH, Neil. Desenvolvimento Desigual: natureza, capital e a produção do espaço. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil (1988 [1984]). 

 

Bibliografia Linha Dinâmicas da Natureza e Questões Ambientais: 
 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: Edgard Blucher 
(1999). 

CHRISTOPHERSON, R.W. Geossistemas: uma introdução à geografia física. Porto Alegre: 
Bookman (2012). 

GREGORY, J. K. A Natureza da Geografia Física. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil (1992). 

GUERRA, Antonio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da. A questão ambiental: diferentes 
abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil (2003). 

LANG, Stefan; BLASCHKE, Thomas. Análise da paisagem com SIG. São Paulo: Oficina de Textos 
(2009). 

MENEZES, P. M. L. e FERNANDES, M. C. Roteiro de Cartografia. São Paulo: Oficina de Textos, 
2013. 

 

Bibliografia linha Processos Formativos, Práticas e Ensino de Geografia 
 

ALMEIDA, Rosângela D. (Org.). Cartografia Escolar. São Paulo: Contexto (2007). 

CASTELLAR, Sonia M. V.; CAVALCANTI, Lana S; CALLAI, Helena C. (orgs.) Didática da 
Geografia: Aportes Teóricos e Metodológicos. São Paulo: Xamã (2012). 
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CAVALCANTI, Lana S. Geografia e Práticas de Ensino. Goiânia: Alternativa (2002). 

LOUREIRO, Carlos F; LAYRARGUES, Philippe P.; CASTRO, Ronaldo S. (orgs.) Pensamento 

Complexo, Dialética e Educação Ambiental. São Paulo: Cortez (2006). 

PONTUSCHKA, Nídia N.; PAGANELLI, Tomoko I.; CACETE, Núria H. Para Ensinar e Aprender 

Geografia. São Paulo: Cortez (2007). 
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Anexo 2 

Formulário de Inscrição 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO PARA O CURSO DE 

PÓSGRADUAÇÃO 

 

Nível do Curso: MESTRADO 

 

 

 

 

Nome do(a) Candidato (a)  _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

I – CURSO PRETENDIDO 

Área de Concentração: _________________________________ 

Linhas de Pesquisa (conforme edital): 

( ) Espaço e Política 

( ) Dinâmicas da Natureza e Questões Ambientais 

( ) Processos Formativos, Práticas e Ensino de Geografia 

Indicação de Orientador(a): 

________________________________________________________________ 

 

Proficiência em Língua Estrangeira? (conforme edital): 

( ) Sim ( ) Não 

Qual? 

Inglês ( ) Espanhol ( ) Francês ( ) 

 

Idioma da Prova de Línguas (conforme edital) 

Inglês ( ) Espanhol ( ) Francês ( ) 

Foto 3 x 4 



9 
 

 

Disponibilidade de tempo 

( ) parcial ( ) integral 

 

II – DADOS PESSOAIS (Não abreviar) 

Filiação: 

Nome do Pai: ___________________________________________________________ 

Nome da Mãe: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento:   /   / 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Estado Civil : Solteiro( a ) Casado(a) Divorciado(a) 

Viúvo(a) 

Naturalidade: ___________________________________________________________ 

Nacionalidade: 

( ) Brasileira ( ) Estrangeira País: _______________________ 

Identidade no: _______________________  

Data Exp. / / Órgão Exp. _________ 

CPF:______________________________ 

 

III - ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua/Avenida: _______________________________________________ no ________ 

Complemento: ____________________________ Bairro: ________________________ 

Cidade: ________________________________ CEP: ___________________________ 

Estado: ________________________________________________________________ 

DDD ______ Telefones: Res.__________________________ Celular ______________ 

E-mail ______________________________________ 

 

IV – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Curso de Graduação: _______________________________ Instituição: ____________ 

Período do Curso : _________________________________ 

Bolsista de Iniciação Científica: 

( ) PIBIC 

( ) PROIC Início / Término / 

( ) FAPERJ Início / Término / 

( ) CNPq Início / Término / 
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( ) Outra Início / Término / Especificar 

 

V – ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

( ) Docente da UFRRJ 

( ) Docente de outra IES no País 

( ) Docente de outra IES no Exterior 

( ) Pesquisador 

( ) Outro Vínculo 

( ) Sem Vínculo 

Cargo ou Função: _________________________________ 

Matrícula funcional: _______________________________ 

 

VI- ENDEREÇO PROFISSIONAL 

Empregador : ______________________________ 

Local (Rua,Av.,Estrada): ______________________________________ 

Complemento ______________ Bairro ___________ 

Cidade______________ Estado: ______________________ CEP: 

_________________ 

DDD ________ Tel:______________________________ 

 

Declaro estar absolutamente ciente das regras contidas no edital do Programa de Pós- 

Graduação em Geografia (Mestrado) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

bem como atesto a veracidade das informações aqui preenchidas. 

 

Data: ____/_____/______ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 
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Anexo 3 

Áreas de Atuação do Corpo Docente e sua Distribuição segundo as  

Linhas de Pesquisa do Programa 

 

(Em função da seleção em curso de novos docentes, a lista de professores e respectivas áreas de 

atuação será divulgada no dia 08 de maio de 2017). 

 


