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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO EM GEOGRAFIA DA 

UNIMONTES 1/2021 
 
 
O presente Edital encontra-se de acordo com o Regimento do Programa de Pós-
Graduação em Geografia, conforme às exigências da Resolução do CNE/CES no 
1, de 03/04/2001; do Parecer no 724 da Câmara de Educação Superior do 
CEE/MG, de 10/06/2003; da Resolução do CEE/MG no 452, de 27/08/2003 e da 
Lei Estadual no 22.929 de 12 de janeiro de 2018.  
 
Antes da realização da inscrição, recomenda-se ao candidato a leitura das normas 
deste Edital e seus Anexos. 
 
Após a efetivação da inscrição, recomenda-se ao candidato que acompanhe a 
página oficial do Programa, ficando atento às publicações e possíveis retificações e 
comunicados. <http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/> 
 
O Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO – e a Banca Examinadora, 
no uso de suas atribuições regimentais e da legislação vigente, fazem saber aos 
interessados, através do presente Edital, que o Processo Seletivo 1/2021 para 
ingresso no Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geografia, nível 
Acadêmico, da Unimontes será realizado, observando as normas discriminadas, a 
seguir. 
 

Datas importantes 

 
1. DAS INSCRIÇÕES 

 
 

1.1 Em função das medidas relacionadas à pandemia de COVID-19, os 
processos de inscrição e de seleção serão todos realizados no formato 

Inscrição 03/11/2020 a 06/11/2020 

Homologação das inscrições 07/11/2020 

Resultado parcial da análise do Projeto de 
pesquisa e da carta de intenção 

16/11/2020 

Recebimento e análise dos recursos da Etapa: 
Projeto de pesquisa e carta de intenção 

17/11/2020 a 24/11/2020 

Resultado final da Etapa: Projeto de pesquisa e 
carta de intenção 

25/11/2020 

Resultado parcial da análise do Currículo 
Lattes 

27/11/2020 

Recebimento e análise dos recursos da Etapa: 
Currículo Lattes 

30/11/2020 a 04/12/2020 

Resultado final da Etapa: Currículo Lattes 07/12/2020 

Resultado parcial do processo seletivo 08/12/2020 

Recebimento e análise dos recursos do 
Resultado parcial do processo seletivo 

11/12/2020 a 15/12/2020 

Resultado final do processo seletivo 18/12/2020 

http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/
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online. A solicitação de inscrição, a inclusão dos documentos de 
identificação listados, bem como a comprovação do Currículo Lattes 
devem ser enviados para o e-mail 
<selecaoppgeounimontes@gmail.com>. O envio e conferência dos 
documentos é de responsabilidade dos(as) candidatos(as). Não será 
admitida nenhuma outra forma de inscrição e de envio dos documentos. 

 
1.2 As inscrições estarão abertas das 07 horas do dia 03/11/2020 até às 23 

horas e 59 minutos do dia 06/11/2020 e somente poderão ser 
efetuadas pelo e-mail <selecaoppgeounimontes@gmail.com>. 

  
  

1.3 Todos os arquivos deverão ser enviados em um único documento em 
formato pdf.  para o e-mail <selecaoppgeounimontes@gmail.com> 
(exclusivo para este processo seletivo), obrigatoriamente, até às 23h59 do 
dia 06 de novembro de 2020. O e-mail deverá ser identificado no seguinte 
formato (Assunto do e-mail: nome do candidato completo – Seleção 
Mestrado PPGEO 2021). 
 
Observação: Não serão aceitos links para download de arquivos na nuvem 
ou quaisquer repositórios e/ou drives virtuais. Os documentos a serem 
enviados em formato digital e na seguinte ordem no momento da inscrição 
são: 
 
 

A FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO 

Preenchido e digitalizado (Anexo 1); 

 
 
 
 
 
 
B 

DOCUMENTAÇÃO 
PESSOAL 

- Formulário de Autodeclaração para os(as) 
candidatos(as) optantes/ autodeclarados(as) 
dentro das Ações Afirmativas (Anexo 2); 
- Declaração de veracidade das informações 
prestadas (Anexo 3); 
- Histórico Escolar Oficial da Graduação; 
- RG; 
- CPF; 
- Título de Eleitor(a); 
- Certificado de alistamento militar, para 
candidatos do sexo masculino maiores de 18 
anos. 

 
 
 
 
 
 
 
C 

COMPROVANTES 
DE TITULAÇÃO 

Diploma de Graduação ou Certidão de 
conclusão de curso de Graduação, ou ainda 
Declaração  da Coordenação  do  Curso  de  
Graduação  informando  que o(a)  aluno(a) está  
em  fase  de  conclusão  de  curso  até    
fevereiro  de  2021; Atenção 1: Em caso de 
inscrição com Declaração da Coordenação do 
Curso de Graduação, o documento de conclusão 
de curso de Graduação (Diploma ou Certidão) 
deve ser apresentado no ato da matrícula, sob 
penalidade de desclassificação. Atenção: A 
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apresentação do diploma de Graduação do(a) 
aluno(a) aprovado(a) dentro do número de 
vagas, que tenha apresentado certidão, para 
o curso de Mestrado deverá ser efetuada no 
prazo máximo de 12 (doze) meses. 

 
D 

CÓPIA DO 
CURRÍCULO 
LATTES 

Currículo Lattes atualizado no período da 
inscrição, e enviado com os comprovantes e 
na ordem da produção acadêmica e 
profissional de acordo com o Anexo 5. 

 
 
 
 
 
E 

PROJETO DE 
PESQUISA 

Projeto de Pesquisa sem identificação do 
candidato com até 10 (dez) páginas, 
contendo necessariamente título e numerado 
nessa ordem:  1.  Introdução; 2.  Objetivos; 3. 
Justificativa; 4. Discussão   bibliográfica   
sobre   o   tema   e   fundamentação   teórica; 
5.   Metodologia; 6.  Cronograma de execução 
no período de dois anos do curso; 7. 
Referências bibliográficas. Observação: A 
identificação do candidato no Projeto de 
Pesquisa implicará a sua desclassificação. 
Orientações para a elaboração do Projeto de 
pesquisa podem ser conferidas no Anexo 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 

COMPROVANTE 
DE 
PROFICIÊNCIA 
EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 

Serão aceitos os certificados de proficiências, 
com a seguinte pontuação mínima: 
 
- Inglês: TOEFL, Pontuação mínima: 550 
pontos (exame regular) ou 213 (exame 
eletrônico); Cambridge-FCE, pontuação 
mínima B1; CAE ou CPE, pontuação mínima 
B1; Michigan–ECCE, ECPE ou MTELP, 
pontuação mínima B1. 
 
- Espanhol: DELE, pontuação mínima B1. 
 
- Outros documentos comprobatórios emitidos 
por universidades brasileiras ou por 
universidades de língua espanhola ou inglesa; 
Inglês, Espanhol. 
  
- Aprovação na Prova de Proficiência da 
Língua do Departamento de Letras da 
Universidade Estadual de Montes Claros – 
Unimontes. 
 
- O comprovante de proficiência em língua 
estrangeira poderá ser entregue até 180 dias 
a contar da data da matrícula. Caso não 
ocorra a entrega do referido comprovante 
dentro do prazo estabelecido o aluno será 
automaticamente desligado do curso de 
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mestrado. 

G CARTA DE 
INTENÇÃO 

Texto com a descrição da formação 
acadêmica, e das motivações para o ingresso 
no PPGEO Unimontes. Justificativa da 
aderência do projeto às Linhas de Pesquisa 
do Programa. O texto deverá ser de até três 
páginas. Observação: A Carta de Intenção 
deverá ser digitada, espaço 1,5, fonte Times 
New Roman, considerando as normas da 
ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (Folha A4, margens 3,0 cm 
esquerda e superior; margens 2,0 cm direita e 
inferior). 

 
1.4 Como comprovação da inscrição e das etapas descritas nos itens 3.1 e 3.2, o 

candidato(a) receberá uma resposta em até 24 horas do momento da 
inscrição ou envio de documentação. O recebimento desse e-mail não 
garantirá que a documentação anexada está completa. A conferência é 
responsabilidade do candidato(a). 

1.5 O candidato que, por ventura, tiver feito inscrição incorretamente, poderá 

realizar uma nova inscrição, desde que esteja dentro do prazo de inscrições 

estipulado neste edital. Para isso, deverá enviar um e-mail para 

<selecaoppgeounimontes@gmail.com> informando o erro, para que seu 
nome seja excluído do sistema e, logo em seguida, o candidato deverá fazer 
uma nova inscrição. Dessa forma, valerá apenas a última inscrição realizada 
pelo candidato. Eventuais problemas técnicos, no envio de documentos, não 
são de responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Geografia. 

 

1.6 Não serão aceitas inscrições presenciais ou envio de qualquer tipo de 
material impresso ou por outros meios de comunicação. 
 
Observações 
1. As(os) candidatas(os) aprovada(os) dentro   do   número   de   vagas   
apresentarão, presencialmente, no ato da matrícula, em data previamente 
agendada, os documentos originais enviados para a inscrição. 
 
2. As(os) candidatas(os) que utilizarem cópia de documento falso, ou com alteração 
de características ou informações de documento original, ou ainda utilizar 
quaisquer meios   que   falseiem   quaisquer   documentos   apresentados, serão   
eliminadas(os) a qualquer momento.  Verificada a irregularidade após o registro de 
matrícula, e a qualquer momento, a(o) aluna(o) será excluída(o) do programa, não 
excluídas as medidas legais. 
 
3. A(o)  candidata(o)  deverá  declarar  ter  disponibilidade  para  participar  de  
disciplina(s) presencial(is),   assim   como   as   obrigações   concernentes   ao   
curso,   observando   a regularização das atividades acadêmicas presenciais 
segundo as resoluções da UNIMONTES e das  autoridades  competentes  durante  
e  após  a  pandemia  do  COVID-19;  observar resoluções,  normas,  regulamentos  
e  orientações  da  Unimontes e do Programa de Pós-Graduação em Geografia-
(PPGEO-UNIMONTES), assim como as leis atinentes. 
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4. Não serão deferidas as inscrições de candidatas(os) com documentação 
incompleta, ilegível, irregular ou fora do período de inscrição, nem será permitida a 
substituição de documentos posteriormente ao final do prazo de inscrições. 
 
5.  Não serão deferidas as inscrições enviadas para qualquer outro meio que 
não o indicado neste edital para a inscrição. 
 
6.  A     homologação     das     inscrições     será     divulgada     no     endereço     
eletrônico <http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/> 

   
7. A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena pelo candidato das 
normas estabelecidas pelo presente Edital e pela legislação em vigor.  
8. As listas de aprovados em cada etapa serão publicadas no sítio 
<http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/> nas datas especificadas neste 
edital. 

 
2. DAS VAGAS E LINHAS DE PESQUISA  
2.1 Ao todo são oferecidas até 15 (quinze) vagas neste Processo Seletivo, 

distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa:  
a) Produção dos Espaços Urbanos e Rurais. 
b) Território, Cultura e Meio Ambiente. 

 
2.2 Vagas – ações afirmativas 
 
2.2.1 O processo seletivo oferecerá vagas que serão preenchidas por ordem 
classificatória, segundo os critérios de mérito acadêmico previsto neste edital e em 
consonância com as políticas de ações afirmativas e de democratização do acesso 
aos estudantes da Universidade Estadual de Montes Claros. Desta forma, fica 
estabelecido que o curso de Mestrado, contará com 33% de suas vagas destinadas 
a candidatos negras (os), indígenas e pessoas com deficiência (Anexo 2). As vagas 
destinadas ao sistema de ações afirmativas não preenchidas serão remanejadas 
para os candidatos em ampla concorrência. 
 
2.2.2 Ações Afirmativas 33,33% (trinta e três por cento), no total de 5 vagas das 15 
oferecidas.  
  

Categoria para a 
reserva de vagas 

Vagas 
reservadas 

Documentos comprobatórios 
  

Afrodescendentes 03 Autodeclaração 

Pessoa com 
deficiência 
(caracterização 
nos termos da Lei 
Estadual de 
Minas Gerais nº 
13.465 de 
12/01/2000)  

01 Laudo médico, descrevendo as especificidades 
da deficiência  
  

Pessoa indígena  
  

01 Cópia da Carteira de Identidade Indígena ou 
declaração expedida pela FUNAI ou declaração 
expedida pelo cacique do Povo Indígena ao 

http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/
http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/
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qual pertence.  

2.2.3 A lista de classificação será composta pelos candidatos aprovados no 
processo de seleção, considerando-se o limite de vagas e o tipo de opção de 
concorrência do candidato; por ações afirmativas ou por ampla concorrência. 
 
2.3 As vagas que não forem preenchidas, descritas no item 2.2, serão 

automaticamente incorporadas na ampla concorrência. 
    
2.4 A Banca Examinadora é soberana em todas as suas decisões neste Processo 
Seletivo. 
 
3. DO SISTEMA DO PROCESSO SELETIVO E DAS ETAPAS AVALIATIVAS 
 
3.1  Análise do Projeto de Pesquisa (classificatória e eliminatória). 

 
3.1.1 A análise do Projeto de Pesquisa será pontuada de acordo com os critérios 

descritos no quadro abaixo: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO  

Projeto de pesquisa  

Clareza e objetividade na proposta apresentada 30 

Fundamentação teórico-metodológica 30 

Relevância e exequibilidade 20 

Articulação dos procedimentos metodológicos com o 
cronograma 

20 

TOTAL 100  pontos 

 
3.1.2 A nota mínima exigida para ser aprovado(a) na etapa 3.1 é 70 (setenta), 

atribuída no intervalo de 0,00 (zero) a 100,00 (cem). 
 
3.2  Análise da Carta de Intenção (classificatória e eliminatória). 

 
3.2.1 A carta de intenção deve ser redigida com, no máximo, 3 laudas. 

 
3.2.2 A nota mínima exigida para ser aprovado(a) na etapa 3.2 é 70 (setenta), 

atribuída no intervalo de 0,00 (zero) a 100,00 (cem). 
 
3.2.3 A análise da Carta de Intenção será pontuada de acordo com os critérios 

descritos no quadro abaixo: 
 

Carta de intenção  

Aderência do projeto às Linhas de Pesquisa do Programa 30 

Relação entre formação acadêmica e interesse pela pesquisa 30 

Motivações pela escolha do PPGEO Unimontes 20 

Coerência e alinhamento com o projeto apresentado 20 

TOTAL 100 pontos 
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3.2.4 A relação dos candidatos que tiverem os Projetos e Carta de intenção 
aprovados será divulgada pela Internet, no sítio 
<http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/>. 

 
        
3.3  Avaliação do Currículo Lattes com documentos comprobatórios 

(classificatória) 
  
3.3.1 Esta etapa é de caráter classificatório e terá como base o Currículo Lattes do 

candidato, ao qual serão atribuídas notas pela Banca Examinadora de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo Colegiado, conforme anexo 5. 
 

3.3.2 O não envio da documentação comprobatória acarretará na desclassificação 
do candidato do processo seletivo. 

 
   
4. RESULTADO FINAL 
  
4.1 A classificação final será feita utilizando a média aritmética simples dos 

resultados obtidos no projeto de pesquisa e Carta de intenção (até 100 pontos), 
e do Currículo Lattes do candidato(a) (até 100 pontos), resultando na ordem de 
classificação dos candidatos. Os candidatos(as) serão classificados(as) em 
ordem decrescente e serão considerados(as) aprovados(as) os que estiverem 
dentro do limite das vagas oferecidas. 

 
4.2  Será considerado(a) APROVADO(A) o(a) candidato(a) que obtiver nota final 

igual ou superior a 70 (setenta pontos) e terão ingresso ao Mestrado os(as) 
candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) nos 15 primeiros lugares. 

 
 
4.3 Caso haja empate entre os candidatos(as), serão consideradas as notas 

isoladas das seguintes etapas em ordem de prioridade: 1ª) Currículo Lattes; 2ª) 
Projeto de pesquisa. Persistindo o empate, será levada em conta a nota 
atribuída a Carta de intenção. Os candidatos aprovados, mas não classificados 
até o limite do número de vagas, poderão ser chamados, a critério do 
Colegiado, caso haja desistência. 

 
Até o dia 18/12/2018, o Resultado Final será divulgado no site do PPGEO, e pela 
Internet, no sítio <http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/>. 
 
5. DOS RECURSOS  
  
5.1. Os recursos deverão ser interpostos pelos candidatos através do e-mail 

<selecaoppgeounimontes@gmail.com> de acordo com as datas previstas 
neste edital. O texto do recurso é em formato livre. No entanto, deve atender as 
seguintes características: 

 

a) No assunto do e-mail conter o texto: “Recurso Edital 2021” 
b) Redação objetiva, sucinta, clara e precisa; 

http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/
http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/
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c) Justificativa direta e concisa do motivo do recurso; 
d) Nome completo do candidato e número do RG e Inscrição 

  
5.2. A Banca Examinadora responderá aos recursos até 24 horas após o 

encerramento do prazo de entrada dos mesmos. A resposta ao recurso 
interposto será enviada por e-mail.   

5.3. Serão rejeitados, preliminarmente, os recursos que não estiverem devidamente 
fundamentados, ou, ainda, aqueles que derem entrada fora do prazo 
improrrogável.  

5.4. A decisão sobre os recursos interpostos é de responsabilidade dos membros 
da Banca Examinadora do PPGEO e será divulgada no sítio 
<http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/>, por um período máximo 
de 05 (cinco) dias, para conhecimento dos candidatos. Não haverá informação 
individual aos candidatos. 

 
6. DA MATRÍCULA  
6.1. A matrícula será efetuada na Secretaria do PPGEO, sala 64, Prédio 2, 2º. Piso, 

no Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, em data a ser definida 
mediante as condições sanitárias em decorrência da Pandemia de COVID-19.  

6.2. O horário de funcionamento da Secretaria do PPGEO é das 13 horas às 17 
horas.  

6.3. O candidato que não efetuar a respectiva matrícula no prazo indicado ou 
deixar de apresentar a documentação exigida será considerado desistente.  

6.4. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  
a) Cópia do Diploma de Graduação, autenticada em Cartório, ou cópia 
acompanhada do original; ou equivalente.  
b) Histórico Escolar relativo ao Curso de Graduação (cópia); 
c) Prova de quitação com o Serviço Militar (cópia), se do sexo masculino; 
d) Prova de quitação com as obrigações eleitorais (cópia); 
e) Carteira de Identidade (cópia); 
f) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
g) Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia); 
h) 01 foto 3x4, recente. 

 
6.5. A documentação a que se refere o subitem 6.4 deverá estar legível e sem 
rasuras. 
6.6. Ao efetuar sua matrícula, o candidato estará aceitando o cumprimento das 

normas regimentais e estatutárias da Universidade. 
 
 

7. NORMAS DISCIPLINARES  
7.1. A Banca Examinadora do PPGEO terá amplos poderes para orientação, 

realização e fiscalização dos trabalhos do Processo Seletivo.  
7.2. O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, 

atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de 
autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das 
provas, será excluído do Processo Seletivo.  

7.3. Além da exclusão do Processo Seletivo, o candidato, tratado nos termos do 
subitem anterior, estará sujeito a outras penas, levando-se em conta a 

http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/%3e,
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gravidade da ocorrência e dos danos materiais e/ou pessoais que houver 
causado.  

7.4. Será eliminado, em qualquer época (mesmo depois de matriculado), o 
candidato que houver realizado o Processo Seletivo usando documento ou 
informações falsas ou outros meios ilícitos, devidamente comprovados. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

8.1. Na ocorrência de caso fortuito, força maior ou outro fato previsível ou 
imprevisível que impeça a realização do Processo Seletivo, a Unimontes 
reserva-se o direito de cancelar, substituir prova ou atribuir pesos 
compensatórios, de modo a viabilizar o Processo Seletivo.  

8.2. A Unimontes, no uso de sua autonomia didático-pedagógica e administrativa, 
acolherá os candidatos classificados neste Processo Seletivo, devidamente 
matriculados, podendo, no decorrer do período de integralização do Curso, 
modificar currículos, ampliar ou restringir tempos de duração.  

8.3. Caso a Unimontes decida alterar o número de vagas e/ou fazer sua 
redistribuição, isso será amplamente divulgado.   

8.4. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, a Retificação do Edital ou 
Resoluções que vierem a ser publicadas no site do Programa 
<http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/> ou por órgão da Direção 
Superior da Unimontes.  
8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora do PPGEO. Para 

conhecimento de todos, o presente Edital, na sua íntegra, será divulgado na 
Internet, no sítio <http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/>. 

 
 
 
 
 

Montes Claros, 30 de Setembro de 2020. 
Profº. Drº. Marcos Esdras Leite  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/
http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/%3e
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ANEXO 1 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 
 

FORMA DE INGRESSO: (    ) Ampla Concorrência (    ) Ações Afirmativas 
 
DADOS PESSOAIS 
Nome: 
________________________________________________________________ 
Filiação - 
Mãe:________________________________________________________ 
Pai: ________________________________________________________ 
Nacionalidade:_______________ Naturalidade: _________________ UF: ____  
Data de Nascimento: ____/____/_____ Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) 
Estado Civil: _______________________ 
Carteira de Identidade Nº: _____________________ Emissão: ___/___/___ 
CPF: ______________________________________ 
 
ENDEREÇO 
Av./Rua: ___________________________________________________ Nº 
_______ 
Complemento: _________________________________ Bairro:_______________ 
Cidade: ________________________________UF: _______ CEP: ___________ 
Telefone Residencial: ______________________Celular:____________________  
E-mail: ____________________________________ 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Curso de Graduação: _________________________________________ 
Bacharelado ( ) Licenciatura ( ) Bacharelado e Licenciatura ( )  
Nome da Instituição:________________________________________________ 
Semestre/Ano (da graduação): ____/________ 
Cidade: ___________________________________ UF: _______  
Necessidades Especiais: Sim ( ) Não ( ). 
Qual?_______________________________ 
 
LINHA DE PESQUISA: 
Produção dos Espaços Urbanos e Rurais ( )  
Território, Cultura e Meio Ambiente ( ) 
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ANEXO 2 
 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO PARA AS VAGAS DESTINADAS AS 

AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia em consonâncias com a política de 

ações afirmativas da Universidade Estadual de Montes Claros, instituiu um sistema 

de reserva de vagas, visando contribuir para maior democratização, diversidade e 

aumentar a presença de alunas (os) matriculados em seu Curso. Para implementá-

la, portanto, faz-se instrumento essencial essa declaração. 

(   ) A partir da presente declaração opto por me candidatar às vagas destinadas 

para negras (os), indígenas e pessoas com deficiência. 

A presente autodeclaração é pública e ficará registrada nos arquivos do PPGEO e 

estará à disposição para verificação de quem a requerer mediante solicitação. 

A (o) declarante que assina assume total responsabilidade em relação às 

consequências, inclusive jurídicas, da presente declaração. 

 
 

______________________, ________ de _________________ de_________ 
(Local e data) 

 
 
 

_______________________________________________  
Assinatura do(a) declarante 
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ANEXO 3 
 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 
 

Eu,_____________________________________________, ________________ 

(nacionalidade),_________________ (estado civil), ___________________ 

(profissão), portador(a) da carteira de identidade nº ____________, expedida 

pelo(a) __________, em ____/_____/______, inscrita(o) no CPF/MF, sob o 

n°_____________________________, residente e domiciliada(o) na Cidade 

de ___________________ e Estado do ________________________, à Rua 

______________________________________________________________ 

(endereço 

completo), declaro, para fins de direito, sob as penas da lei, e em atendimento ao 

EDITAL PPGEO/UNIMONTES 1/2021, que as informações constantes dos 

documentos que apresento para inscrição no processo seletivo do Curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNIMONTES, para o 

ano letivo de 2021, são verdadeiras e autênticas (ou são fiéis à verdade e 

condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse 

documento que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código 

Penal Brasileiro, e passível de apuração na forma da Lei. Nada mais a declarar, e 

ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente. 

 

___________________, ____ de ___________ de 2020 

 

_________________________________________ 

Assinatura da(o) candidata(o). 
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ANEXO 4 
 

DO ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 
A. Capa contendo: 

1. Título do Projeto: Deve enunciar a natureza e o conteúdo da pesquisa.  
2. Linha de Pesquisa: Em um parágrafo, mostrar a articulação do projeto 

com a linha de pesquisa escolhida.  
B. Introdução: Deve apresentar a relevância do trabalho, ao abordar a justificativa 

da pesquisa, o tema e o problema de pesquisa.  
C. Objetivos: Divididos em gerais e específicos, a seção deve colocar de forma 

concisa o alcance temático da pesquisa.  
D. Metodologia: Deve mostrar a viabilidade do projeto, colocando de forma clara 

como a pesquisa será realizada e qual a perspectiva teórico-metodológica de 
abordagem.  

E. Cronograma: Deve abranger todo o período previsto para o cumprimento dos 
créditos do curso, leituras, realização da pesquisa, análise dos dados, bem 
como as etapas da redação da dissertação ou da tese e previsão para a 
defesa, apontando o tempo previsto em meses para cada uma das etapas.  

F. Referências: Deve apresentar, segundo as normas vigentes da ABNT, 
arrolamento de obras teóricas e específicas, relacionadas com o tema do 
projeto. 

 
Obs: O projeto deve ter no máximo 12 (doze) páginas, digitadas em Word, espaço 
1,5, fonte Times New Roman, considerando as normas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas para trabalhos acadêmicos relativas às margens e 
citações (corpo 12, papel A-4, margens 3,0 cm x 2,0 cm e nas citações maiores 
que três linhas recuo e corpo10). As referências devem seguir o padrão autor/data 
(AUTOR, data, p.) 
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ANEXO 5 

ANÁLISE DO CURRÍCULO 
 

QUESITOS ITENS AVALIADOS PONTOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 
Produção técnica 
e científica 

Artigo em periódico (indexado Qualis 

Capes Área Geografia) A1 ou A2 

10,0 (dez) pontos 

por artigo 

 
50 Pontos 

Artigo em periódico (indexado Qualis 

Capes Área Geografia) B1 ou B2 

8,0 (oito) pontos por 

artigo 

Artigo em periódico (indexado Qualis 

Capes Área Geografia) B3 ou B4 

6,0 (seis) pontos por 

artigo 

Artigo em periódico (indexado Qualis 

Capes Área Geografia) B5 ou C 

4,0 (quatro) pontos 

por artigo 

Artigo em periódico não indexado no 

Qualis Capes Área de Geografia 

2,0 (dois) ponto por 

artigo 

Livro publicado em Geografia e áreas afins 6,0 (seis) pontos por 

livro 

Capítulo de livro em Geografia e áreas afins 3,0 (três) pontos por 

capítulo 

Trabalho completo publicado em anais 

de evento 

1,0 (um) ponto por 

trabalho 

Resumo publicado em anais de evento 0,5 (meio) ponto por 

resumo 

Produção técnica (relatório, laudos e 

avaliações técnicas) 

0,5 (meio) ponto por 

documento 

 

Participação em 

evento científico 

Apresentação de trabalho em evento 1,0 (um) ponto por 

evento 

 
10 pontos 

Participação como ouvinte em evento 

científico 

0,1 (meio) ponto por 

evento 

 
Atuação 
profissional 

Atuação profissional como bacharel 2,0 (um) ponto por 

semestre completo 

 
 
 
20 pontos Atuação profissional como licenciado 2,0 (um) ponto por 

semestre completo 

Participação 
disciplina isolada 
(PPGEO) 

Participação em disciplina isolada do 
PPGEO/Unimontes 

5,0 (cinco) pontos por 
disciplina concluída, 
com aprovação. 

10 pontos 

 
Participação como 
Bolsista ou 
estagiário 

Participação como bolsista (iniciação cientifica, 
iniciação a docência, PIBID/Residência 
Pedagógica ou iniciação voluntária) 

2,0 (dois) pontos para 
cada semestre completo 

 
10 pontos 

Participação como estagiário em 
empresas privadas e órgãos públicos 

2,0 (dois) pontos para 
cada semestre completo 
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a) Serão pontuadas apenas as atividades profissionais, acadêmicas e 
cientificas dos últimos cinco anos (2016 a 2020) que constarem no 
currículo. 

b) As informações listadas, que não estiverem devidamente comprovadas pelo 
candidato, não serão pontuadas na avaliação do currículo. 

 


