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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo para os cursos de Mestrado e Doutorado, no período de 11 de agosto de 2014
a 29 de agosto de 2014. O processo seletivo terá início em 23 de setembro, de acordo com o
calendário previsto neste Edital, aprovado pela Comissão de Pós-Graduação em Geografia
em 12/05/2014.

CURSO DE MESTRADO
NÚMERO DE VAGAS: 30 (TRINTA)
(15 PARA CADA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO)
INSCRIÇÕES - MESTRADO:
A solicitação de inscrição para a seleção deve ser dirigida ao Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Geografia, através de formulário anexo, acompanhada dos seguintes
documentos:
1. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que deve ser feita no:
BANCO DO BRASIL S.A.
Valor: R$ 100,00 (cem reais)
GRU
UG: 153115
Gestão: 15236
Código de Recolhimento: 28832-2
Recolhedor: CPF/CNPJ do depositante
Número de Referência: 1531242014001
2. Ficha de Inscrição (modelo anexo)
3. Histórico Escolar Oficial (Graduação)
4. Cópia autenticada do RG e do CPF
5. Diploma de Graduação (cópia autenticada) ou Declaração da Coordenação do Curso
de Graduação informando que o aluno está em fase de conclusão de curso.
6. Curriculum Vitae no formato Lattes, com cópia dos documentos comprobatórios dos
itens que constam do currículo. Todas as publicações listadas devem ser anexadas na
íntegra.
7. Duas fotos 3 x 4
8. Carta do candidato ao Coordenador do Programa, contendo as seguintes
informações: disponibilidade de tempo para a realização do curso; motivos pelos
quais pretende fazer o Mestrado; avaliação de seu curso de Graduação face às
exigências de um curso de Pós-Graduação; indicação da área de concentração de seu
interesse, com justificativa detalhada e perspectivas profissionais para aplicação dos
conhecimentos obtidos.
9. Anteprojeto de Pesquisa com até 10 (dez) páginas, contendo: tema proposto;
objetivos, questões e justificativa; discussão bibliográfica sobre o tema e
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fundamentação teórico-metodológica (revisão bibliográfica); operacionalização
prevista e cronograma de execução no período de dois anos do curso.
OBS.: 1. Todos os documentos a serem entregues são originais, à exceção do Diploma de
Graduação, cuja cópia tem de ser autenticada.
2. As comprovações do Curriculum Vitae devem ser encadernadas. Poderão ser cópias
simples e completa de todos os trabalhos realizados e publicados. Cada atividade ou
produção constante do Currículo em formato Lattes deve ser numerada seguindo a
ordem de apresentação no mesmo.
3. As inscrições poderão ser feitas de dois modos: presencialmente, pelo próprio
candidato ou seu representante (identificado em documento assinado pelo
candidato); pelos Correios, respeitando os prazos estipulados no cronograma pela
data de postagem, exclusivamente por SEDEX, com AR.
4. Não serão deferidas inscrições de candidatos com documentação incompleta ou fora
do período de inscrição, nem a substituição de documentos posteriormente à sua
entrega. A homologação das inscrições será divulgada no site e no quadro de avisos
do PPGG/UFRJ.

SELEÇÃO - MESTRADO:
A seleção está a cargo de duas Comissões para este fim designadas, sendo uma para cada
Área de Concentração, e consta das seguintes avaliações:
1 - Prova Escrita de Geografia (eliminatória e classificatória, com peso 2).
A Prova Escrita de Geografia terá duração de 4 horas, e constará de 02 (duas) questões: 01
(uma) questão teórico-conceitual obrigatória e outra a ser escolhida entre 03 ou 04 (três
ou quatro) apresentadas, todas fundamentadas nos temas abordados pelos livros indicados
para cada Área de Concentração. Valerá 10 (dez) pontos.
Base da Avaliação: O candidato deverá demonstrar conhecimento dos conteúdos
contemplados na bibliografia indicada, objetividade, capacidade de expressão e boa redação.
2 - Prova Escrita de Inglês (eliminatória e não classificatória).
A Prova Escrita de Inglês terá duração de 2 horas. Será permitido o uso de dicionário, nos
primeiros 30 minutos. Os candidatos, independentemente de terem ou não diploma de
cursos realizados, farão Prova Escrita de Inglês. O resultado será apresentado na forma de:
APROVADO ou REPROVADO.
Base da Avaliação: compreensão e interpretação de um texto em inglês.
3 - Avaliação do Anteprojeto de Pesquisa (eliminatória e classificatória, com peso 1).
O Anteprojeto de Pesquisa deverá ter até 10 páginas, seguindo o seguinte formato: fonte
Times New Roman, espaço 1,5, tamanho A4, margens 2,5 cm, fonte 12. O candidato não
necessita indicar um orientador no anteprojeto. Valerá 10 (dez) pontos.
Base da Avaliação: os itens exigidos no Anteprojeto serão avaliados com a seguinte
pontuação: a) estrutura (questões, objetivos, justificativa e operacionalização) = 4 pontos; b)
factibilidade e exeqüibilidade em dois anos = 1 ponto; c) clareza = 1 ponto; d) redação = 2
pontos; e) discussão bibliográfica = 2 pontos.
4 - Avaliação do Curriculum Vitae em formato Lattes com documentos comprobatórios
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(eliminatória e classificatória, com peso 1).
As atividades discriminadas no Curriculum Vitae e documentadas serão pontuadas seguindo
critérios previamente determinados, com nota máxima de 10 (dez) pontos.
Base da Avaliação: Serão avaliadas a formação, a experiência em pesquisa, a experiência
profissional na área (proporcional ao tempo de formação), a participação em eventos
científicos e as publicações.

PROCESSO CLASSIFICATÓRIO - MESTRADO:
- Todas as avaliações terão a nota mínima de 6.0 (seis pontos).
- A classificação final será feita de acordo com o valor médio das notas obtidas nas avaliações
1, 3 e 4, ponderadas de acordo os pesos: 2 para a Prova de Geografia, 1 para o Projeto e 1
para o Curriculum.
- Adotar-se-á como critério de desempate, a maior nota da Avaliação 1 (Prova Escrita de
Geografia); persistindo o empate, será considerada a maior nota da Avaliação 2
(Anteprojeto), seguida da Avaliação 3 (Curriculum).
- A Classificação Final somente será divulgada após a conclusão de todas as avaliações,
inclusive de recursos porventura solicitados.
- Será considerado APROVADO o candidato que obtiver a média final igual ou superior a 7,0
(sete pontos) e terão ingresso ao Mestrado os candidatos aprovados e classificados nos 15
primeiros lugares de cada Área de Concentração.

CURSO DE DOUTORADO
NÚMERO DE VAGAS: 20 (VINTE)
(10 PARA CADA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO)
INSCRIÇÕES - DOUTORADO:
A solicitação de inscrição para a seleção deve ser dirigida ao Coordenador do Programa de
Pós Graduação em Geografia, através de formulário anexo, acompanhada dos documentos
abaixo listados. O candidato ao Curso de Doutorado deve ter, inicialmente, a aceitação do
orientador junto à documentação apresentada no ato da inscrição.
1. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que deve ser feito no:
BANCO DO BRASIL S.A.
Valor R$ 120,00 (cento e vinte reais)
GRU
UG: 153115
Gestão: 15236
Código de Recolhimento: 28832-2
Recolhedor: CPF/CNPJ do depositante
Número de Referência: 1531242014001
2. Ficha de Inscrição
3. Histórico Escolar Oficial (Graduação e Mestrado)
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4. Cópia Autenticada do RG e CPF
5. Diploma de Mestrado (cópia autenticada) ou Declaração da Coordenação do Curso de
Pós Graduação informando que o aluno está em fase de conclusão da Dissertação de
Mestrado.
6. Curriculum Vitae no formato Lattes, com cópia dos documentos comprobatórios dos
itens que constam do currículo. Todas as publicações listadas devem ser anexadas na
íntegra.
7. Duas fotos 3 x 4
8. Carta do candidato ao Coordenador do Programa, contendo as seguintes
informações: disponibilidade de tempo para a realização do curso; motivos pelos
quais pretende fazer o Doutorado; indicação da área de concentração de seu
interesse, com justificativa detalhada e perspectivas profissionais para aplicação dos
conhecimentos obtidos.
9. Projeto de Tese, de 15 a 20 (quinze a vinte) páginas, contendo: tema proposto;
objetivos, questões e justificativa; discussão bibliográfica sobre o tema e
fundamentação teórico-metodológica (revisão bibliográfica); operacionalização
prevista e cronograma de execução no período de quatro anos do curso.
10. Carta de aceite do Orientador que deve ser da mesma área de concentração
OBS.: 1. Todos os documentos a serem entregues são originais, à exceção do Diploma de
Graduação, cuja cópia tem de ser autenticada.
2. As comprovações do Curriculum Vitae devem ser encadernadas. Poderão ser cópias
simples e completa de todos os trabalhos realizados e publicados. Cada atividade ou
produção constante do Currículo em formato Lattes deve ser numerada seguindo a
ordem de apresentação no mesmo.
3. As inscrições poderão ser feitas de dois modos: presencialmente, pelo próprio
candidato ou seu representante (identificado em documento assinado pelo
candidato); pelos Correios, respeitando os prazos estipulados no cronograma pela
data de postagem, exclusivamente por SEDEX, com AR.
4. Não serão deferidas inscrições de candidatos com documentação incompleta ou fora
do período de inscrição, nem a substituição de documentos posteriormente à sua
entrega. A homologação das inscrições será divulgada no site e no quadro de avisos
do PPGG/UFRJ.

SELEÇÃO - DOUTORADO:
A seleção está a cargo de duas Comissões para este fim designadas, sendo uma para cada
Área de Concentração, e consta das seguintes avaliações:
1 - Prova Escrita de Geografia (eliminatória e classificatória, com peso 2).
A Prova Escrita de Geografia terá duração de 4 horas, e constará de 02 (duas) questões: 01
(uma) questão teórico-conceitual obrigatória e outra a ser escolhida entre 03 ou 04 (três
ou quatro) apresentadas, todas fundamentadas nos temas abordados pelos livros indicados
para cada Área de Concentração. Valerá 10 (dez) pontos.
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Base da Avaliação: O candidato deverá demonstrar conhecimento dos conteúdos
contemplados na bibliografia indicada, objetividade, capacidade de expressão e boa redação.
2 - Provas Escritas de Línguas (eliminatórias e não classificatórias).
As Provas Escritas de Línguas terão duração de 2 horas cada. Será permitido o uso de
dicionário, nos primeiros 30 minutos de cada prova. Os candidatos, independentemente
de terem ou não diploma de cursos realizados, farão Prova Escrita de Inglês e de uma
segunda língua, a escolher entre Espanhol e Francês. Estão dispensados de realizar
Prova Escrita de Inglês apenas os candidatos que trouxerem, no ato da inscrição,
declaração de aprovação em Exame de Inglês no Mestrado, fornecida pelo Programa de
Pós-graduação cursado. Os resultados serão apresentados na forma de: APROVADO ou
REPROVADO.
Base da Avaliação: compreensão e interpretação de um texto na língua.
3 - Avaliação do Projeto de Pesquisa (eliminatória e classificatória, com peso 1).
O Projeto de Pesquisa deverá ter de 15 até 20 páginas, seguindo o seguinte formato: fonte
Times New Roman, espaço 1,5, tamanho A4, margens 2,5 cm, fonte 12. O candidato
necessita indicar um orientador credenciado pelo PPGG/UFRJ no Projeto.
Base da Avaliação: os itens exigidos no Projeto serão avaliados com a seguinte pontuação: a)
estrutura (questões, objetivos, justificativa e metodologia) = 4 pontos; b) factibilidade e
exeqüibilidade em quatro anos = 1 ponto; c) clareza e redação = 1 ponto; d) originalidade do
tema proposto, ou da abordagem = 2 pontos; e) discussão bibliográfica = 2 pontos.
4 - Avaliação do Curriculum Vitae em formato Lattes com documentos comprobatórios
encadernados (eliminatória e classificatória, com peso 1).
As atividades discriminadas e documentadas do Curriculum Vitae serão pontuadas seguindo
critérios previamente determinados, com nota máxima de 10 (dez) pontos.
Cada atividade ou produção constante do Currículo em formato Lattes deve ser numerada
seguindo a ordem de apresentação no mesmo.
Base da Avaliação: Serão avaliadas a formação acadêmica, a experiência em pesquisa, a
experiência profissional na área (proporcional ao tempo de formação), a participação em
eventos científicos e as publicações.

PROCESSO CLASSIFICATÓRIO - DOUTORADO:
- Todas as avaliações terão a nota mínima de 6.0 (seis pontos).
- A classificação final será feita de acordo com o valor médio das notas obtidas nas avaliações
1, 3 e 4, ponderadas de acordo os pesos: 2 para a Prova de Geografia, 1 para o Projeto e 1
para o Curriculum.
- A Classificação Final somente será divulgada após a conclusão de todas as avaliações,
inclusive de recursos porventura solicitados.
- Adotar-se-á como critério de desempate, a maior nota da Avaliação 1 (Prova Escrita de
Geografia); persistindo o empate, será considerada a maior nota da Avaliação 2 (Projeto),
seguida da Avaliação 3 (Curriculum).
- Será considerado APROVADO o candidato que obtiver a média final igual ou superior a 7,0
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(sete pontos) e terão ingresso ao Doutorado os candidatos aprovados e classificados nos 10
primeiros lugares de cada Área de Concentração.

RECURSOS – MESTRADO E DOUTORADO
Os candidatos poderão solicitar recursos de revisão das avaliações, desde que sejam bem
justificados e circunstanciados. Não serão examinados recursos que não atendam a essas
exigências.
Os recursos deverão ser encaminhados por escrito ao Coordenador do Programa, conforme
modelo disponível na secretaria e no site do PPGG/UFRJ, e entregues na Secretaria do
Programa ou enviados pelo email ppgg.geografia@gmail.com, com Assunto indicando
“Recurso para Seleção de Curso de Mestrado ou Doutorado”.
O candidato poderá requerer vistas das provas de Geografia e línguas.
Todas as solicitações de recurso serão aceitas exclusivamente nas datas e horários definidos no
Cronograma.

CLASSIFICAÇÃO FINAL - MESTRADO E DOUTORADO
O resultado do processo seletivo com a classificação final será afixado mural da Secretaria do
Programa de Pós-Graduação e publicado no site do PPGG/UFRJ. Maiores informações na
própria Secretaria.
Os casos omissos serão avaliados pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em
Geografia.

CRONOGRAMA - MESTRADO e DOUTORADO
- Inscrições: 11/08 a 29/08/2014, para inscrições presenciais na Secretaria do Programa de
Pós-graduação em Geografia, no horário das 09:00h às 15:00h. Serão aceitas as
inscrições enviadas pelos Correios, exclusivamente por SEDEX, com AR, com
data de postagem até 23:59h do último dia para as inscrições.
- Divulgação do Resultado da Homologação das Inscrições: até 05/09/2014.
- *Prova Escrita de Geografia: 23/09/2014 - 9:00h às 13:00h.
- *Prova de Inglês: 24/09/2014 - 10:00h às 12:00h.
- *Prova Escrita de Espanhol e Francês: 24/09/2014 - 14:00 às 16:00h.
- Divulgação do Resultado das Avaliações 1 e 2 (Provas de Geografia e Línguas):
10/10/2014.
- Solicitação de Recurso para Avaliações 1 e 2, pelos candidatos: 11/10/2014, no horário
das 9:00h às 14:00h (na Secretaria do PPGG ou por e-mail).
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- Divulgação do Resultado dos Recursos para Avaliações 1 e 2: 15/10/2014.
- Divulgação do Resultado das Avaliações 3 e 4 (Projeto e Currículo): 29/10/2014.
- Solicitação de Recursos para Avaliações 3 e 4: 30/10/2014, no horário das 9:00h às
14:00h (na Secretaria do PPGG ou por e-mail).
- Divulgação do Resultado dos Recursos para Avaliações 3 e 4: 04/11/2014.
- Divulgação da Classificação Final dos candidatos aprovados: a partir de 06/11/2014.

*Obs.: 1) no dia da prova o candidato deverá apresentar documento de identificação com foto;
2) no dia da prova as portas serão fechadas no horário do início da prova e não será
permitida a entrada de candidato atrasado
3) nas provas deve usar caneta preta ou azul e as três últimas provas devem ser
entregues juntas

READMISSÃO AO MESTRADO E DOUTORADO
Candidatos à readmissão serão submetidos ao processo seletivo obedecendo ao interstício
mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 5 (cinco) anos entre o cancelamento da matrícula e o
início do curso a que se candidatar.

MATRÍCULA NO MESTRADO E DOUTORADO
A matrícula do candidato aprovado só será feita com apresentação do diploma ou atestado de
conclusão de curso de Graduação, no caso do Mestrado, e do diploma ou atestado de
conclusão dos cursos de Graduação e Mestrado, no caso do Doutorado.

BIBLIOGRAFIA POR ÁREAS
A) ORGANIZACÃO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
1. CASTRO, I. E. et al. (orgs.) Olhares Geográficos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
2. CORRÊA, R. L. et. al. (orgs.) Geografia Cultural: uma antologia. Volume I. Rio de
Janeiro: UERJ, 2012.
3. GOMES, P. C. C. Geografia e Modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
4. GREGORY, D. et al. (orgs.) Geografia Humana: sociedade, espaço e ciência social. Rio
de Janeiro: Zahar, 1996.
5. HARVEY, D. O Enigma do Capital. São Paulo: Boitempo, 2011.
6. SANTOS, M. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo:
HUCITEC, 1996.
7. SOUZA, M. L. Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Sócio-espacial. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2013.
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* PEET, R. et al. Global nature. In: PEET, R. et al. Global Political Ecology. New York:
Routledge, 2011, p.1-47.
* Referência apenas para os candidatos ao curso de doutorado.

PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
1. CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. V. (Orgs.). Introdução à Ciência da
Geoinformação. São José dos Campos: INPE 2001. Disponível em: <http://mtcm12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2004/04.22.07.43/doc/publicacao.pdf>
2. CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de Sistemas Ambientais. São Paulo: Edgard Blucher,
1999.
3. CHRISTOPHERSON, R. W. Geossistemas: uma introdução à geografia física. Porto
Alegre: Bookman, 2012.
4. CUNHA, S. B. e GUERRA, A. J. T. (Orgs.) A Questão Ambiental: diferentes abordagens.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
5. GREGORY, K. J. A Natureza da Geografia Física. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,1992.
6. GUERRA, A. J. T. e JORGE, M. C. O. (Orgs.). Processos Erosivos e Recuperação de
Áreas Degradadas. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.
7. MENEZES, P. M. L. e FERNANDES, M. C. Roteiro de Cartografia. São Paulo: Oficina
de Textos, 2013.
* VALENTIN et al. Gully erosion: impacts, factors, and control. Catena 63: 132-153, 2005.
* PIMENTEL et al. Soil erosion: a food and environmental threat. Environment,
Development and Sustainability 8: 119-137, 2006.
* Referências apenas para os candidatos ao curso de doutorado.
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