
1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA SELEÇÃO NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGEO, NÍVEL MESTRADO 1/2022

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO torna pública a 
seguinte RETIFICAÇÃO do Edital do Processo de Seleção para o Mestrado em Geografia
1/2022:

Onde se lê:

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.)



Leia-se:

ANEXO 4
DO ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

A – Capa Contendo:

1.   Título do Projeto: Deve enunciar a natureza e conteúdo do projeto.

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.

C – Objetivos: Divididos em gerais e específicos, a seção deve colocar de forma concisa o

alcance temático da pesquisa.

D – Justificativa.

E – Revisão Teórica da Literatura e fundamentação teórica.

D – Procedimentos Metodológicos: 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 de execução no período de dois anos do curso: 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 bibliográficas: Deve apresentar, segundo as normas vigentes da ABNT, 

arrolamento de obras teóricas e específicas, relacionadas com o tema do projeto.

Obs: O projeto deve conter no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) páginas, digitadas

em papel A-4 e margens de 2,5 cm, espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12,

considerando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para trabalhos

acadêmicos – ABNT.

Montes Claros, 10 de Novembro de 2021

Professor Dr. Cássio Alexandre da Silva

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 


