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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS - DISCIPLINAS ISOLADAS DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGEO – NÍVEL DE 

MESTRADO 
(2º Semestre de 2021) 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia – Nível Mestrado – da Universidade 
Estadual de Montes Claros (Unimontes) comunica a abertura de inscrições para a seleção 
de alunos especiais candidatos à disciplina isolada, a ser cursada no segundo semestre 
de 2021. O presente Edital encontra-se de acordo com o Regulamento do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia.  
 
OBSERVAÇÃO: Devido aos efeitos da Pandemia de COVID-19, o início das aulas do 
segundo semestre de 2021 deverá ainda ser por meios remotos, em respeito às 
determinações relativas ao distanciamento social, adotadas pela UNIMONTES. As aulas 
permanecerão por meios remotos até o momento em que as instâncias superiores da 
UNIMONTES definam o retorno presencial das atividades.  
 

1 – CALENDÁRIO DO PROCESSO 

Ações Data 

Período de Inscrição 30/06/2021- 30/072021 

Resultado do Processo Seletivo 02/08/2021 

Matrícula junto ao PPGEO 03/08/2021- 06/08/2021 

Início da disciplina 09/08/2021 

 
  
2 – DISCIPLINAS  
1° Retificação Edital  Para Seleção de Alunos Especiais  - Disciplinas Isoladas do Programa de Pós-Graduação  
em Geografia – PPGEO – Nível Mestrado 2/2021 
 
Onde se lê no seguinte subitem: 

 
2.1  

ANÁLISE ESPACIAL 

DOCENTE: Professor Dr. Pedro Ivo Jorge Gomes 

DIA: Segunda-feira                                                          HORÁRIO:   18h às 22h         

EMENTA: Noções sobre Geotecnologias. Bases conceituais e teóricas sobre análise 

espacial. Representação Espacial. Tipos de dados geográficos. Métodos e procedimentos 

técnicos de utilização de dados geográficos de natureza quantitativa. Uso de técnicas 

estatísticas para espacialização de dados, enfatizando potencialidades e limitações.  
 
Passa a ser lido conforme o texto a seguir: 
 

2.1 

GEOGRAFIA DA SAÚDE 

DOCENTE: Professor Dr. Pedro Ivo Jorge Gomes 

                      Professora Dra. Nídia Francisca de Figueiredo Carneiro 

DIA: Segunda-feira                                                          HORÁRIO:   14h às 18h         

EMENTA: Análise das abordagens geográficas da saúde ambiental: conceitos, teorias e caminhos 

metodológicos. O processo saúde/doença relacionado com a degradação ambiental: água, lixo, 
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dejetos, poluição atmosférica e poluição sonora, formas de prevenção e de controle e o papel das 

políticas públicas de saúde no território.  

 
2.2 

MEGAGEOMORFOLOGIA E GEOMORFOLOGIA ESTRUTURAL 

DOCENTE: Professor Dr. Luis Ricardo Fernandes Costa 

DIA: Quarta-Feira                                                            HORÁRIO:  8h às 12h                 

EMENTA:Gênese e evolução do relevo sob condicionantes estruturais; Morfoestruturas e 

relevos derivados; Megageomorfologia do território brasileiro; Mapeamento 

geomorfológico; Geomorfologia aplicada e análise do ambiente  
 
 
 
 
 
 
2.3 

GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

DOCENTE: Professor Dr. Cristiano Marcelo Pereira de Souza 

DIA: Quarta-Feira                                                               HORÁRIO: 18h às 22h        

EMENTA: Definição e divisão da hidrologia; o ciclo hidrológico; precipitação, 

interceptação, armazenamento de água no solo, evaporação, evapotranspiração, formação 

da vazão em cursos de água e medição, escoamento superficial e subterrâneo. Definição e 

delimitação de bacias hidrográficas com geoprocessamento e análises morfométricas e 

hidrodinâmicas. Efeitos antrópicos sobre o ciclo hidrológico. Conservação e manejo da água 

em bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica como unidade básica para a conservação e o 

planejamento integrado dos recursos naturais. Território e práticas de análise ambiental de 

bacias hidrográficas. 

 
2.4 

ABORDAGENS TEÓRICO-METEDOLÓGICAS DO ESPAÇO RURAL 

DOCENTE: Professora Drª.Ana Ivania Alves Fonseca 

DIA: Quinta-Feira                                                               HORÁRIO: 18h às 22h             

EMENTA: Abordagens teórico-metodológicas sobre a agricultura. Políticas públicas para 

a agricultura. Os movimentos sócio-espaciais no Brasil e a questão da Reforma Agrária. Os 

paradigmas sócio-ambientais e a agricultura na perspectiva do desenvolvimento sustentável.  
 
 
2.5 

ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 

DOCENTE: Professor Dr. Ricardo Henrique Palhares 

DIA: Sexta-Feira                                                                  HORÁRIO:     8h às 12h              

EMENTA: Abordagem teórico-metodológica da linguagem cartográfica para o 

desenvolvimento de aptidões para a leitura de mapas e gráficos. A compreensão e reflexão 

dos signos que compõe o mapa no contexto da alfabetização. Apropriação da semiologia 

gráfica para o entendimento da leitura geográfica como um referencial para o ensino e a 

aprendizagem em Geografia.  
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3 - VAGAS  
O Programa disponibilizará o preenchimento de até 20 (vinte) vagas para alunos especiais 
em cada disciplina. 
 
4 - INSCRIÇÕES  
As inscrições serão realizadas conforme o calendário, somente via e-mail: 
ppgeodisciplinasisoladas@gmail.com 
 
4.1 – Poderão se inscrever candidatos com graduação (concluída ou em fase de conclusão) 
em Geografia ou áreas afins.  
 
4.2 – Cada candidato(a) poderá se inscrever em duas disciplinas, sendo facultado, caso 
selecionado, optar por cursar as duas ou apenas uma. 
  
4.3 – Candidato(a)s que já tenham cursado duas disciplinas no PPGEO-Unimontes como 
aluno(a) especial não poderão se inscrever nesse processo seletivo.  
 
4.4 – A documentação, abaixo especificada, deverá ser salva em PDF e encaminhada 
para o email: ppgeodisciplinasisoladas@gmail.com, em arquivo único em e-mail 
constando: 
 
a) “Curriculo Lattes” atualizado; 
b) Ficha de Inscrição com os dados preenchidos (Vide modelo, em anexo), informando 
nos itens 4 e 5, das disciplinas pretendidas, as razões pelas quais deseja cursá-las. 
c) Excepcionalmente, para este processo seletivo as inscrições serão GRATUITAS.  
 
Observação:  
4.5 - As cópias dos documentos e comprovantes só serão necessárias no ato da matrícula, 
para os candidatos selecionados.  
4.6 - A falta de qualquer um dos documentos acima listados tornará inválida a inscrição, a 
qual não será homologada.  
4.7 - A Secretaria do PPGEO não fará a verificação da documentação enviada, sendo de 
responsabilidade do(a) candidato(a) a falta de qualquer documento.  
4.8 - Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
5 - PROCESSO DE SELEÇÃO  
5.1 - Critérios  

a) Análise do “Curriculo Lattes”, no que se refere à sua formação acadêmica;  
b) Análise da proposta de intenções e razões por que deseja cursar a disciplina, no que 
se refere à pertinência e consistência da justificativa em relação à(s) disciplina(s) 
escolhida(s) pelo candidato;  
c) O(a) professor(a) responsável pela disciplina, conforme definição pelo Colegiado do 
PPGEO, se reserva o direito de não preencher as vagas ofertadas neste Edital, o que 
não caberá recurso ou revisão da seleção efetuada pelo(a) professor(a) ofertante de 
vaga em disciplina isolada.  

 
6 - APROVAÇÃO 
Serão selecionados os candidatos a aluno(a)s especiais considerados aptos pelo(a) 
professor(a) responsável pela disciplina isolada pretendida. O resultado será divulgado no 
sítio do PPGEO: www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/ conforme o calendário do 
processo.  

mailto:ppgeodisciplinasisoladas@gmail.com
mailto:ppgeodisciplinasisoladas@gmail.com
http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/
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7 - MATRÍCULA  
A matrícula deverá ser realizada conforme orientações a serem informadas pela secretaria 
do PPGEO, sendo necessária a seguinte documentação:  
a) Carteira de Identidade (xerox)  
b) Diploma de Graduação ou Declaração de conclusão da graduação expedida pela 
Secretaria Geral. Para quem entregar Declaração, o Diploma de Graduação deverá ser 
entregue até 120 dias após a matrícula.  
c) Histórico Escolar da Graduação (xerox); poderá ser entregue até 30 dias após a 
matrícula 
d) Título de Eleitor com prova de quitação das obrigações eleitorais (xerox).  
e) Cadastro de Pessoa Física (xerox).  
f) Certidão de Nascimento ou de Casamento (xerox).  
g) 01 foto 3x4.  
h) Se do sexo masculino, Certificado Dispensa Incorporação ou de Reservista (xerox).  
 
7.1 – O candidato selecionado como aluno em regime especial que não enviar a 
documentação no prazo estabelecido por este edital será considerado desistente. A 
convocação, ou não, de outro candidato ficará a critério do(a) professor(a) que oferta a 
disciplina.  
 
7.2 – Em hipótese alguma haverá trancamento de matrícula.  
8 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
8.1 - Ao efetuar sua matrícula, o candidato a aluno especial estará aceitando o 
cumprimento das normas regimentais e estatutárias da Universidade Estadual de Montes 
Claros – Unimontes, bem como do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Nível 
Mestrado. 
 
8.2 - A eventual passagem da condição de aluno especial para a de regular, com 
aproveitamento de créditos, somente poderá ocorrer desde que satisfeitas todas as 
exigências de inscrição e seleção a que estão sujeitos os alunos regularmente matriculados. 
 
8.3 - Quaisquer aspectos omissos neste Edital serão submetidos à apreciação do 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de 
Montes Claros – Unimontes. 
 
8.4 - Os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia se 
reservam ao direito de não preencher as vagas ofertadas neste Edital. 
 
 
 

Montes Claros, 30 de Junho de 2021. 
. 
 

 
 

Prof. Dr. Cássio Alexandre da Silva 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1 – DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Filiação: 

Pai: _______________________________________ Mãe: _______________________________ 

Naturalidade (cidade, Estado): Nacionalidade (país): 

 

Data de nascimento: 

____/____/________ 

Sexo: 

(  ) Feminino  (  ) Masculino 

Estado Civil: 

Carteira de Identidade – Nº __________________ 

Emissão: ___/___/____Órgão Expedidor: _____________ 

CPF: 

 

Documento Militar: 

Nº _________________________________ Órgão Expedidor: ________________________ 

 

2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação:  

(  ) Bacharelado  (  ) Licenciatura  (  ) Bacharelado e Licenciatura 

Nome da Instituição em que se graduou: 

 

Semestre/Ano (da graduação): 

Cidade: UF: País: 

 

Necessidades Especiais  ) Não (  ) Sim   -   Qual? _______________________________ 
 

 

3 – ENDEREÇO 

Av./Rua:  

Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: 

Telefone Residencial: Telefone Comercial: 

Celular:  E-mail:  
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4 – DISCIPLINA PRETENDIDA (OPÇÃO 1) 

Disciplina: 

(Razões da procura da disciplina) 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5 – DISCIPLINA PRETENDIDA (OPÇÃO 2) 

Disciplina: 

(Razões da procura da disciplina) 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Montes Claros, ___ de _________________ de_____ 

 

 

__________________________________________________ 

Nome do(a) Candidato(a) 


