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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Instituto de Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação em Geografia

EDITAL Nº 117/2022

 SELEÇÃO DE ESTUDANTE ESPECIAL (2/2022)

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia tornam público,
para conhecimento, o processo de seleção de candidatos interessados em cursar disciplinas optativas como
estudante especial do mestrado do referido Programa, nos termos estabelecidos neste Edital.
 
I - DA INSCRIÇÃO
As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplinas optativas como estudante especial do mestrado
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPel estarão abertas no período de 13 de julho a 22 de
julho de 2022, na página do Programa (https://wp.ufpel.edu.br/ppgeo/selecao/aluno-especial/). Maiores
informações podem ser obtidas pelo e-mail do Programa (ppgeoufpel@gmail.com)
Os interessados em cursar disciplinas optativas ou obrigatória, como estudante especial do Programa de
Pós-Graduação em Geografia, poderão solicitar inscrição em 01 (uma) disciplina oferecida no segundo
semestre de 2022. As disciplinas serão ministradas de forma presencial.
Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados nos diversos cursos afetos a área do Geografia, a
critério da Coordenação do Programa. Discentes matriculados em cursos de mestrado ou doutorado de
outro Programa de Pós-graduação da UFPel ou de outra Instituição de Ensino Superior devem optar pelo
ingresso como estudante externo (informações sobre seleção disponível no site do PPGEO -
https://wp.ufpel.edu.br/ppgeo/selecao/aluno-especial/ .
É obrigatório o preenchimento do formulário de inscrição.
O formulário de inscrição ( https://wp.ufpel.edu.br/ppgeo/selecao/aluno- especial/ ) pode ser preenchido e
enviado para o e-mail do programa (ppgeoufpel@gmail.com) juntamente com o restante da documentação
das 00horas do dia 13 de julho de 2022 até às 23 horas e 59 minutos do dia 22 de julho de 2022.
Os formulários submetidos antes ou após essa data não serão apreciados.
O formulário de inscrição (preenchido em formato PDF) deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Cópia Digitalizada do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso que deverá ser
substituído no ato de efetivação da matrícula;
b) Cópia Digitalizada do Curriculum Vitae (no formato Currículo Lattes) documentado;
c) Cópia Digitalizada do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
d) Cópia Digitalizada dos seguintes documentos (enviar em um único. documento em formato PDF)
Carteira de Identidade, CPF, do Título de Eleitor; do Certificado de Reservista e da Certidão de
Casamento, em caso de mudança do nome.
Juntamente com o Formulário de Inscrição o candidato deverá apresentar uma carta de intenções em
formato PDF (máximo com duas páginas, digitadas em espaço dois, fonte Times New Roman, corpo 12,
papel A4, margens 2,5 cm), na qual apresentará os motivos pelos quais se interessa em cursar a(s)
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disciplina(s). Podem ser anexados documentos que comprovem o(s) motivo(s) exposto(s) na carta de
intenções.
Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência sobre a
documentação requerida para a inscrição.
Os candidatos estão isentos de pagamento de taxa de inscrição no processo seletivo de estudante especial
do PPGeo.
Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail (ppgeoufpel@gmail.com).
 
II - DA SELEÇÃO
O Colegiado do Programa no ato da seleção levará em consideração os motivos apresentados na carta de
intenções e as ações profissionais do candidato frente aos conteúdos das disciplinas.
 
III - DAS VAGAS
As vagas oferecidas para estudantes especiais são decorrentes do não preenchimento pelos estudantes
regulares e estão assim disponibilizadas:
 
a) Disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geografia
Total de vagas: 05
Dia e Horário: Sextas-feiras das 9h às 11h30 horas.
Ministrante: Prof. Dr. Sidney Gonçalves Vieira Carga horária/créditos: 68/4
Ementa: A disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geografia aborda as características essenciais
do processo de produção do conhecimento científico, promovendo o estudo das diferentes perspectivas
metodológicas, tais como, o Positivismo, a Dialética e a Fenomenologia, além das técnicas de coleta e
análise de dados mais utilizadas no âmbito das Ciências Humanas/Sociais, com ênfase na Geografia.
 
b) Disciplina: Escalas Geográficas e Processos de Globalização: abordagens críticas e pós-críticas
Total de vagas: 05
Dia e Horário: Terças-feiras das 14 às 18 horas.
Ministrante: Prof. Dr. Cesar Augusto Ferrari Martinez
Carga horária/créditos: 68/4
Ementa: Conceito de Escala Geográfica. Teorias críticas e pós-críticas sobre Escala e Globalização. Uso da
Escala na operação da pesquisa geográfica. Dissidências entre o local e global. Gênese do conceito de
Globalização. Limites e possibilidades nos usos dos conceitos de Escala e Globalização. Escala e
Performatividade.
 
c) Disciplina: Filosofia do ensino de Geografia
Dia e Horário: Quartas-feiras das 9h às 12 horas
Ministrante: Prof. Dr. Bruno Nunes Batista
Carga horária/créditos: 68/4
Ementa: Método. Dialética e teoria do conhecimento.Tradição educativa ocidental.O nascimento da
Pedagogia. Raízes epistêmicas e filosóficas do ensino de Geografia. Escola Nova e Geografia escolar.
Construtivismo e sociointeracionismo. A pedagogia histórico-crítica no ensino da Geografia.
Contemporaneidade. Pós-estruturalismo.
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d) Disciplina: Climatologia para estudos ambientais
Dia e Horário: Quartas-feiras das 14h às 18 horas
Ministrante: Profa. Dra. Erika Collischonn
Carga horária/créditos: 68/4
Ementa: Evolução das concepções teórico metodológicas na análise geográfica do clima. Escalas de
análise do clima. Fontes de dados para análise climatológica. Abordagens geográficas nos estudos de
climatologia: síntese estatística, análise rítmica, sistêmica, construção social e cultural. O clima urbano
como um dos componentes da qualidade ambiental: estratégias na abordagem geográfica. Classificações
climáticas. Relações clima e saúde. Técnicas de espacialização dos elementos e fenômenos climáticos.
Desafios e perspectivas da construção social e cultural do clima no Antropoceno.
 
e) Disciplina: Linguagem Cartográfica: fundamentos e aplicação no ensino e na pesquisa em
geografia
Total de vagas: 04
Dia e Horário: Quintas-feiras das 9h as 12 horas
Ministrante: Profa Dra. Rosangela Lurdes Spironello
Carga horária/créditos: 68/4
Ementa: A cartografia no contexto histórico. A cartografia no contexto das linguagens verbais e não-
verbais. Cartografia como meio de comunicação no ensino e pesquisa em Geografia. As especificidades da
linguagem cartográfica aplicada ao ensino-aprendizagem de Geografia. A linguagem cartográfica e a
contribuição para a formação do pensamento espacial e do raciocínio geográfico. Construção e uso de
representações cartográficas no ensino e na pesquisa em Geografia.
 
f) Disciplina: Território, economia, inovação e as aglomerações competitivas
Total de vagas: 10
Dia e Horário: Quintas-feiras das 14h as 18 horas
Ministrante: Profa. Dra. Giovana Mendes de Oliveira
Carga horária/créditos: 68/4
Ementa: Estudo das teorias sobre a produção do espaço geográfico. Discussão de técnica, tecnologia e
inovação e suas relações com a produção do espaço. Problematização do conceito de território, suas formas
de abordagem, com ênfase no contexto da economia. Análise global das aglomerações competitivas no
final do século XX.
 
g) Disciplina: Geoprocessamento aplicado na análise ambiental.
Total de vagas: 5
Dia e Horário: Quintas-feiras das 14h as 18 horas
Ministrante: Profa. Dra. Edvania Alves
Carga horária/créditos: 68/4
Ementa: Evolução e conceitos em Geoprocessamento. Introdução à modelagem SIG e suas aplicações.
Aplicações de modelagem SIG em meio ambiente. Simulação na área de meio ambiente. Modelagens para
fins de planejamento de uso de bacias hidrográficas. Produção de Mapeamento Temático e Análise
Ambiental por Geoprocessamento.
 
h) Disciplina: Territórios, Crime organizado e Violência urbana no mundo contemporâneo
Total de vagas: 5
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Dia e Horário: Sextas-feiras das 14h as 18 horas
Ministrante: Prof. Dr. Tiaraju Salini Duarte
Carga horária/créditos: 68/4
Ementa: A disciplina busca, a partir do conceito Território, desenvolver debates que envolvam as
interseções entre a ciência geográfica, o crime organizado e a violência urbana, buscando compreender as
manifestações reticulares deste fenômeno no espaço. Dessa forma, objetivamos compreender como as
redes tornaram-se um componente da própria territorialidade do crime organizado, ou seja, um emaranhado
de formas que se coligam, se interpõem e pulverizam-se rapidamente por meio da maleabilidade existente
no processo de formação e destruição dos territórios. Para tanto, o caminho teórico permeará discussões
relacionadas as múltiplas abordagens sobre os conceitos mencionados e suas interfaces com o mundo
contemporâneo. 
 
IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado preliminar será divulgado na página do Programa
(https://wp.ufpel.edu.br/ppgeo/selecao/aluno-especial/), no dia 27 de julho de 2022. O resultado final será
divulgado na página do Programa (https://wp.ufpel.edu.br/ppgeo/selecao/aluno-especial/), no dia 01 de
agosto de 2022, oportunidade que será informada a data e horário de efetivação da matrícula.
 
V - DISPOSIÇÕES FINAIS
A veracidade, correção e completude dos dados inseridos no Requerimento de Inscrição e no Curriculum
Vitae, bem como dos documentos comprobatórios a eles anexados são de inteira e exclusiva
responsabilidade do candidato.
Os documentos originais do candidato poderão ser solicitados a qualquer momento, bem como a
comprovação detalhada do Curriculum Vitae.
Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não seguirem o protocolo de matrícula, não poderão
fazê-la em outra data.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós- Graduação em Geografia.
O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas.
A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse Edital.

Pelotas, 30 de junho de 2022.
 

___________________________________
Profa. Liz Cristiane Dias 

COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
De acordo:

___________________________________
Prof. Flavio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA UFPEL
 

___________________________________
Profa. Isabela Fernandes Andrade

REITORA DA UFPEL
 
 

Documento assinado eletronicamente por LIZ CRISTIANE DIAS, Coordenadora de Curso de Pós-
Graduação, Programa de Pós-Graduação em Geografia, em 30/06/2022, às 15:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em 30/06/2022, às 15:48, conforme horário oficial de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Reitora, em
30/06/2022, às 19:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1761976 e o
código CRC B6FB6C4B.

Referência: Processo nº 23110.024055/2022-87 SEI nº 1761976
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