
CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA NA UFJF – início em abril de 2011 
Data: 11 março , 2011 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
Instituto de Ciências Humanas 
 Mestrado em Geografia  
Público Alvo: Graduados em Geografia (Bacharelado ou Licenciatura) e áreas afins.  
Vagas: 10   
Etapas: 
Avaliação, de caráter eliminatório, do anteprojeto de dissertação; 
Prova escrita, de caráter eliminatório, tendo por base bibliografia mínima definida no Edital de Seleção; 
Prova escrita de caráter eliminatório de suficiência na leitura e compreensão de texto relacionado à temática do 

Programa, redigido em francês, espanhol, italiano, alemão ou inglês, à escolha do candidato; 
Entrevista, de caráter eliminatório, do candidato com a Comissão de Seleção, baseada na apreciação do curriculum vitae 

e do anteprojeto de dissertação do candidato. 
 
EDITAL No. 01/2010 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO 
EM GEOGRAFIA (MESTRADO ACADÊMICO) – TURMA 2011  
O Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) da Universidade Federal de Juiz de Fora torna pública a 

abertura das inscrições para o seu processo seletivo – turma 2011. O Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
com área de concentração em “Espaço e Ambiente” se estrutura a partir de duas linhas de pesquisa, a saber: 1) 
Dinâmicas Sócio-Ambientais; 2) Dinâmicas Sócio-Espaciais. O curso foi recomendado pela CAPES no ano de 
2011. 

 1 – DAS INSCRIÇÕES:  
1.1. As inscrições serão realizadas de 23/03/2011 a 04/04/2011 na Secretaria do Instituto de Ciências Humanas – 

Campus Universitário, das 8:00 às 18:00 h. 
 1.2. Clientela: Graduado em Geografia e áreas afins em curso superior credenciado e reconhecido pelo Ministério da 

Educação;  
1.3. Documentos necessários para a inscrição dos candidatos: a) ficha de inscrição em formulário próprio (pode ser 

obtido na Secretaria) ou no endereço eletrônico do Curso de Geografia -UFJF –, 
http://www.ufjf.br/geografia/2011/03/11/curso-de-mestrado-em-geografia-da-ufjf/; 

 b) 02 (duas) fotos 3×4; 
 c) fotocópia do documento de identidade e do CPF; 
 d) comprovação de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de brasileiro e, em caso de 

estrangeiro, comprovação de regularidade de estadia no país; 
 e) 02 (duas) fotocópias autenticadas da certidão de nascimento ou casamento; 
 f) 02 (duas) fotocópias autenticadas do Diploma de graduação ou documento que comprove a conclusão da graduação 

antes do início do Curso de Mestrado; 
 g) fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação; 
 h) 01 (uma) cópia do Curriculum Vitae atualizado (formato LATTES/CNPQ), acompanhado dos comprovantes. Só 

serão computadas as atividades com comprovação. Recomenda-se aos candidatos que incluam uma cópia da 
monografia de bacharelado, se houver. E os documentos comprobatórios em ordem de apresentação do Currículo 
Lattes. Para cadastrar-se na Plataforma Lattes do CNPQ, consultar o seguinte endereço: 
http://lattes.cnpq.br/index.htm. 

 i) 04 (quatro) cópias do Anteprojeto de dissertação (vinculado a uma das linhas de pesquisa do Programa), elaborado 
pelo candidato conforme as normas previstas neste Edital de Seleção (não é necessário espiralar ou encapar cada 
cópia); 

j) Cópia do comprovante de depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 75,00 paga no Banco do Brasil Agencia: 0024-
8 e Conta (Mestrado em Geografia) n°101793-4. 

 1.4. Homologação das inscrições: 08 de abril de 2011. 
 Obs.: Inscrições por correspondência: remeter a documentação completa, via SEDEX, até 04/04/2011 (carimbo de 

postagem) para: Universidade Federal de Juiz de Fora Secretaria do ICH Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus 
Universitário 

Bairro São Pedro 
Juiz de Fora – MG – Brasil CEP: 36036-900 
 2 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
 2.1. Avaliação, sem a presença do candidato, de caráter eliminatório, do Anteprojeto de dissertação (o resultado da 

análise dos anteprojetos de dissertação será divulgado no dia 11/04/2011 na página na internet do Curso de 
Geografia -UFJF – , http://www.ufjf.br/geografia/2011/03/11/curso-de-mestrado-em-geografia-da-ufjf/ a partir das 
14:00 horas); 

 2.2. Prova escrita para os candidatos que tiveram seus anteprojetos de dissertação aprovados, sem consulta, de caráter 
eliminatório, tendo por base bibliografia mínima definida neste Edital de Seleção, a ser realizada no dia 



13/04/2011, no Instituto de Ciências Humanas, com início às 13:00 horas e término às 17:00 horas (o resultado da 
prova escrita será divulgado no dia 15/04/2011 na página na internet do Curso de Geografia -UFJF – , 
http://www.ufjf.br/geografia/2011/03/11/curso-de-mestrado-em-geografia-da-ufjf/ , após as 14:00 horas); 

 2.3. Prova escrita de caráter eliminatório de suficiência na leitura e compreensão de texto relacionado à temática do 
programa, redigido em francês, italiano, alemão, espanhol ou inglês, à escolha do candidato no ato da inscrição, a 
ser realizada no dia 18/04/2011, no Instituto de Ciências Humanas, com início às 08:00 horas e término às 11:00 
horas; o resultado da prova de suficiência na leitura e compreensão de texto em língua estrangeira, assim como a 
agenda de entrevistas serão divulgados no dia 18/04/2011 na Secretaria do ICH ou pelo telefone 3229-3101 das 19 
horas às 21:30 h. 

 2.4. Entrevista, de caráter eliminatório, do candidato com a Comissão de Seleção, a ser realizada a partir do dia 
18/04/2011, no Instituto de Ciências Humanas, baseada na análise da história acadêmica do candidato e do 
anteprojeto de dissertação. 

 3 – DO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO: 
 3.1. O Anteprojeto de dissertação elaborado pelo candidato deverá estar de acordo com as normas anexas abaixo. 
 3.2. Não serão aceitas as inscrições dos candidatos que apresentarem anteprojetos com número de páginas superior ao 

definido no presente edital; 
 3.3. Serão aprovados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70,0 (setenta); 
 3.4. A avaliação do anteprojeto de dissertação é eliminatória e a aprovação do candidato nesta etapa do processo 

seletivo estará condicionada à adequação do anteprojeto de dissertação com a área de concentração, as linhas de 
pesquisa do Programa e o perfil e disponibilidade de orientação dos docentes vinculados a cada uma das linhas de 
pesquisa. 

 4 – DA PROVA ESCRITA: 
 4.1. A prova escrita terá a duração de quatro horas e deverá ser respondida a partir da bibliografia indicada neste Edital 

de Seleção; 
 4.2. Não será permitida a consulta bibliográfica durante a realização da prova;  
4.3. Serão aprovados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70,0 (setenta); 
 4.4. Bibliografia: o candidato deverá demonstrar conhecimento da bibliografia geral e da específica à linha de pesquisa 

escolhida. 
 4.4.1 – Bibliografia geral, comum às duas linhas de pesquisa: 
  - CASTRO, I.; GOMES, P. C. COSTA & CORREA, R. L. – Geografia. Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2001.  
- PORTO-GONÇALVES, C. W.- O desafio ambiental. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
 4.4.2 – Bibliografia específica à linha “Dinâmicas Sócio-Ambientais”: 
 - CUNHA S. B.; GUERRA, A.J.T. (Orgs.). A questão ambiental. Diferentes abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2003. 
 - VITTE A.C.; GUERRA, A.J.T. (Orgs.). Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2004. 
4.4.3 – Bibliografia específica à linha “Dinâmicas Sócio- Espaciais”: 
 - HARVEY, D. – A Condição Pós- Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo : Edições 

Loyola, 1992. 
- MOREIRA, RUY – Pensar e Ser em Geografia. São Paulo: Contexto, 2007 
  5 – DA ENTREVISTA: 
 5.1. A entrevista, de caráter eliminatório, consiste na argüição do anteprojeto de dissertação e na análise da história 

acadêmica do candidato; 
 5.2. A ordem das entrevistas será definida pela Comissão de Seleção;  
5.3. Serão aprovados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70,0 (setenta);  
6 – DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
 6.1. A prova escrita de suficiência em língua estrangeira (Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão ou Francês) terá duração 

de três horas e constará de breve dissertação em língua portuguesa respaldada no texto sobre uma questão 
formulada pela banca. 

 6.2. Será permitido ao candidato consultar dicionário (inglês-português; inglês-inglês; espanhol-português, espanhol-
espanhol, francês-português; francês-francês, alemão-português, alemão-alemão, italiano português, italiano-
italiano) nos 30 minutos iniciais da prova. 

 7 – DO RESULTADO FINAL: 
 7.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 70,0 (setenta) nas etapas 

de análise do anteprojeto de pesquisa, prova escrita e entrevista e não forem reprovados na prova de suficiência em 
língua estrangeira;  

 7.2. Os aprovados serão classificados em ordem decrescente da média final alcançada nas seguintes etapas: análise do 
anteprojeto de pesquisa, prova escrita e entrevista;  

7.3. Critérios de desempate: 1) nota da prova escrita; 2) nota do anteprojeto de dissertação; 3) nota da entrevista; 
 7.4. A divulgação da classificação geral será no dia: 20/04/2011, a partir das 14 horas, no quadro de avisos da 

Coordenação do Programa de Pós- Graduação em Geografia e na página na internet do Curso de Geografia 
(http://www.ufjf.br/geografia/2011/03/11/curso-de-mestrado-em-geografia-da- ufjf/). 



 8 – DO NÚMERO DE VAGAS: 
 8.1. O Programa de Pós-Graduação em Geografia oferecerá 10 (dez) vagas para o ano de 2011, não se comprometendo 

a preencher todas as vagas, nem conceder bolsas; 
 8.2. Os candidatos aprovados e não classificados entre os dez primeiros lugares, a critério do Colegiado, poderão ser 

chamados para ingressarem no Programa. 
 9 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO: 
 Período Etapa do Processo Seletivo 
 23/03/2011 – Divulgação do Edital do Processo Seletivo 
 23/03 a 04/04/2011 – Período de inscrições. 
 08/04/2011 – Homologação das inscrições. 
 11/04/2011 – Divulgação do resultado da análise dos anteprojetos de dissertação. 
 13/04/2011 – Prova escrita. 
 15/04/2011- Resultado da prova escrita. 
 18/04/2011 – Prova de língua estrangeira. 
 18/04/2011 – Divulgação do resultado da prova de língua estrangeira 
 19/04/2011 – Entrevistas. 
 20/04/2011 – Divulgação do resultado final. 
 25/04/2011 – Matrícula e início das aulas. 
 10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 10.1. À Comissão de Seleção caberá decidir sobre as questões não previstas no presente Edital;  
10.2. Para maiores informações: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia Instituto de Ciências 

Humanas. 
 Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário Bairro São Pedro Juiz de Fora – MG 36036-900 
Telefone: (32) 32293102 
Home-page: http://www.ufjf.br/geografia/2011/03/11/curso-de-mestrado-em-geografia-da-ufjf/ 
 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA  
O anteprojeto deverá conter no mínimo 10 (dez) e no máximo 12 (doze) páginas. Formatação: páginas em tamanho A4, 

com margens de 2,5 cm à esquerda, direita, superior e inferior, digitadas na fonte Times New Roman, tamanho 12 e 
espaço 1,5. 

O Anteprojeto deverá conter: 
1. Capa: contendo título do trabalho, autor (a), cidade/ano; 
2. Folha de Rosto: deverá constar nome do (a) candidato (a) e título do anteprojeto; 
3. Sumário; 
4. Título (o título deve permitir identificar o tema devidamente delimitado); 
5. Introdução: apresentar o problema a ser estudado, com seu recorte espacial e teórico, o(s) principal (is) 

questionamento (s) e a (s) justificativa (s) sobre a relevância da pesquisa; 
6. Objetivo geral e objetivos específicos; 
7. Revisão bibliográfica sobre o tema escolhido, discutindo-se as bases teórico-conceituais, ou categorias de análise a 

serem adotadas e os fundamentos da pesquisa; 
8. Metodologia: apresentar as etapas ordenadas, os meios (instrumentos), os procedimentos e as fontes que serão 

utilizados para levantar, tratar e analisar as informações a serem trabalhadas no anteprojeto; 
9. Cronograma de execução: apresentar uma planilha em conformidade com a duração do curso – tempo máximo de 2 

anos, considerando apenas a realização da pesquisa e elaboração do produto final – dissertação; 
10. Referências: apresentar a lista dos autores citados no texto em ordem alfabética, seguida das informações sobre a 

obra, com base nas normas da ABNT. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Mestrado em Geografia  
Área de contração: “Espaço e Ambiente”  
Linhas de pesquisa: 
  
 1) Dinâmicas Sócio- Ambientais         2) Dinâmicas Sócio-Espaciais. 
  
1) Dinâmicas Sócio- Ambientais  2) Dinâmicas Sócio-Espaciais 
Cássia de Castro Martins Ferreira 
- Teorias e técnicas em climatologia; 
- Análise ambiental: clima, áreas verdes, poluição, 
qualidade ambiental e de vida. 

Carlos Eduardo Santos Maia 
  
- Festas populares, rituais e tradições. 

Geraldo César Rocha 
- Riscos ambientais 
- Pedologia. 

Clarice Cassab 
- Espaço e ação: formas de uso e apropriação do 
espaço na cidade 

Ricardo Tavares Zaidan 
- Geoprocessamento e análise ambiental. 

 Francisco de Assis Mazetto Penteado 
- Geografia da saúde e meio ambiente; 
- Territorialidades urbanas e regionais  
  
 Júlio César Gabrich Ambrozio 
 - Cidades e Territórios 
 - Geografia Histórica 
 - Geografia Econômica 
Leonardo de Oliveira Carneiro 
- Territorialidades campesinas; 
- Movimentos sociais rurais; 
- Agroecologia; 
- Territorialidades afrobrasileiras. 
Maria Lucia Pires Menezes 
- Geografia urbana; 
- Geografia regional; 
- Terras e territórios indígenas. 
  

 Vicente Paulo dos Santos Pinto 
- Geografia política e meio ambiente; 
- Geografia e educação ambiental. 

Luís Angelo dos Santos Aracri  
- Desenvolvimento econômico e territorial; 
- Desenvolvimento local; 
- Técnica, trabalho e espaço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (MESTRADO ACADÊMICO)  

  

  
Data da Inscrição:           /          / 

  
Número da Inscrição: 

Nome completo: 
  
Endereço:  
  
Cidade: Cep:  Estado: 

  
Fone Res.: Fone Celular: Fone Com.:  

  
E-mail:  
  
Sexo: 
[     ] Masc.   [      ] Fem. 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Carteira de Identidade: 
  

Orgão Expedidor: CPF: 

Data de Nascimento: 
  

Título de Eleitor:  Certificado de Reservista: 

Filiação: Pai: 
                Mãe: 
Linha de Pesquisa: [      ] Dinâmicas Sócio-Ambientais 
                                         [      ] Dinâmicas Sócio-Espaciais 
Título do Projeto: 
  
  
Indicação de 2 possíveis orientadores: 
1º) 
2º) 
  
Curso(s) Superior(es) concluído(s): 
  
Instituição na qual se formou: Ano de Conclusão: 

  
Vínculo Empregatício:  
[        ] Sim           [          ] Não 

Se for, qual? 

                    
Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em História 
do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
  
Assinatura: _____________________                                 Juiz de Fora, ____/____/_______    
  
  


