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1 1 1 1 ---- DISPOSIÇÕES GERAIS DISPOSIÇÕES GERAIS DISPOSIÇÕES GERAIS DISPOSIÇÕES GERAIS    

    

1.1. 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 

2012. O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO), com área de concentração 

em “Espaço Espaço Espaço Espaço e Ambientee Ambientee Ambientee Ambiente” se estrutura a partir de duas linhas de pesquisa, a saber:  

1) - Dinâmicas SócioDinâmicas SócioDinâmicas SócioDinâmicas Sócio----AmbientaisAmbientaisAmbientaisAmbientais; 

2) - Dinâmicas SócioDinâmicas SócioDinâmicas SócioDinâmicas Sócio----Espaciais. Espaciais. Espaciais. Espaciais.     

O curso foi recomendado pela CAPES no ano de 2011. 

 

1.2. Público Alvo: Graduados em Geografia (Bacharelado ou Licenciatura) e áreas afins, 

em curso superior credenciado e reconhecido pelo Ministério da Educação. 

 

1.3. Vagas: 13131313, distribuídas da seguinte forma:    

Vagas por linha de Pesquisa:  

• Dinâmicas Sócio-ambientais - 4444 vagas; 

• Dinâmicas Sócio-espaciais – 9999 vagas. 

b) Havendo vaga ociosa, ficará a critério da Comissão de Seleção remanejar a 

distribuição de vagas. 

 

1.4. Etapas do Processo de Seleção: 

1ª. Avaliação, de caráter eliminatório, do anteprojeto de dissertação; 

2ª. Prova escrita, de caráter eliminatório, tendo por base bibliografia mínima definida 

na seção12 deste Edital de Seleção; 

3ª. Prova escrita, de caráter eliminatório, de suficiência na leitura e compreensão de 

texto em língua estrangeira relacionado à temática do Programa. O candidato 

poderá optar por uma das seguintes línguas: francês, espanhol ou inglês; 

4ª. Entrevista, de caráter eliminatório, do candidato com a Comissão de Seleção; 

5ª. Avaliação, de caráter classificatório, do Currículo Lattes do candidato. 
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2 2 2 2 ----    DAS INSCRIÇÕESDAS INSCRIÇÕESDAS INSCRIÇÕESDAS INSCRIÇÕES    

    

2.1. As inscrições serão realizadas de 00006666/10/201/10/201/10/201/10/2011 a 18/11/2011 1 a 18/11/2011 1 a 18/11/2011 1 a 18/11/2011 na Secretaria do 

Instituto de Ciências Humanas (Prédio Velho) - Campus Universitário, das 8:00 às 22:00 

h. Fone: 32 2102-3101. 

2.2. Os documentos da inscrição devem ser entregues na ordem em que estão listados 

no item 2.3, em envelope constando o nome do candidato, do Mestrado, e sua opção de o nome do candidato, do Mestrado, e sua opção de o nome do candidato, do Mestrado, e sua opção de o nome do candidato, do Mestrado, e sua opção de 

linha de pesquisalinha de pesquisalinha de pesquisalinha de pesquisa. 

2.3. Documentos necessários para a inscrição: 

a) ficha de inscrição, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora –    http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/processoprocessoprocessoprocesso----seletivo/seletivo/seletivo/seletivo/, com uma foto 3x4; 

b) 02 (duas) fotocópias autenticadas da certidão de nascimento ou casamento; 

c) 02 (duas) fotocópias autenticadas do Diploma de graduação ou declaração de 

que colou grau, acompanhado de cópia do recibo de pedido de registro de 

diploma; 

1) Se o diploma do candidato foi obtido no exterior, deverá estar legalizado 

pelo Consulado Brasileiro do país onde foi expedido. 

d) 02 (duas) fotocópias contendo frente e verso do documento de identidade, CPF, 

Título de eleitor e comprovantes de votação na última eleição, todos na mesma todos na mesma todos na mesma todos na mesma 

página e organizados na seqüência acimapágina e organizados na seqüência acimapágina e organizados na seqüência acimapágina e organizados na seqüência acima. Se o candidato não tiver os 

comprovantes de votação, poderá entregar cópia de declaração da justiça 

eleitoral (em folha separada).  

1) Se o candidato for estrangeiro, com igualdade de direitos, deverá 

entregar a mesma documentação do item d; 

2) Se o candidato for estrangeiro, com visto permanente no Brasil, deverá 

entregar cópia do RNE (ou protocolo da Polícia Federal) e CPF; 

3) Se o candidato for estrangeiro, sem visto permanente no Brasil, deverá 

entregar cópia da página de identificação do passaporte e da página 

contendo visto válido para o período presencial do processo seletivo. 

i. Caso seja aprovado no processo seletivo, deverá providenciar visto 

de estudante (Visto Temporário tipo IV) ou visto permanente antes antes antes antes 

de realizar sua matrícula no programade realizar sua matrícula no programade realizar sua matrícula no programade realizar sua matrícula no programa. Não serão aceitas 

matrículas com visto de turista. 

e) 01 (uma) fotocópia frente e verso de Certificado de Reservista (apenas para 

candidatos do sexo masculino), ou comprovante de estar em dia com as 

obrigações militares; 

f) 01 (uma) fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação; 

g) 01 (uma) cópia do Curriculum Vitae atualizado (formato LATTES/CNPQ), 

acompanhado dos comprovantes. Só serão computadas as atividades com Só serão computadas as atividades com Só serão computadas as atividades com Só serão computadas as atividades com 
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comprovaçãocomprovaçãocomprovaçãocomprovação. Recomenda-se aos candidatos que incluam uma cópia da 

monografia de bacharelado, se houver, e que organizem os documentos 

comprobatórios em ordem de apresentação do Currículo Lattes. Para cadastrar-

se na Plataforma Lattes do CNPQ, consultar o endereço: 

http://lattes.cnpq.br/index.htmhttp://lattes.cnpq.br/index.htmhttp://lattes.cnpq.br/index.htmhttp://lattes.cnpq.br/index.htm; 

h) 03 (três) cópias impressasimpressasimpressasimpressas do anteprojeto de dissertação (vinculado a uma das 

linhas de pesquisa do Programa), elaborado pelo candidato conforme as normas 

previstas na seção 13 deste Edital de Seleção (não é necessário espiralar ou 

encapar cada cópia); 

i) 01 (um) CD-ROM contendo uma cópia do anteprojeto de dissertação em formato em formato em formato em formato 

eeeeditávelditávelditávelditável;  

j) Cópia do comprovante de depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 75,00 

paga no Banco do Brasil, Agencia: 0024-8, Conta Corrente (Mestrado em 

Geografia) n°101793-4. 

2.4. Homologação das inscrições: 22 de novembro de 22 de novembro de 22 de novembro de 22 de novembro de 2011201120112011....    O resultado será divulgado 

no site do PPGEO-UFJF – http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/ após as 14:00 horas.    

2.5. Inscrições por correspondência: remeter a documentação completa, via SEDEX, até 

18181818/11/2011 /11/2011 /11/2011 /11/2011 (carimbo de postagem) para: Universidade Federal de Juiz de Fora - 

Secretaria do ICH (Prédio Velho) - Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário 

- Bairro São Pedro - Juiz de Fora – MG – Brasil - CEP: 36036-900. 

 

3 3 3 3 ----    DO PROCESSO DE SELEÇÃODO PROCESSO DE SELEÇÃODO PROCESSO DE SELEÇÃODO PROCESSO DE SELEÇÃO    

    

1ª Etapa: 

 

3.1. A 1ª Etapa consistirá de avaliação, sem a presença do candidato, de caráter 

eliminatório, do anteprojeto de dissertação.  

3.2. O resultado da análise dos anteprojetos de dissertação será divulgado no dia 

29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 no site do PPGEO–UFJF: http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/    a partir das 14:00 

horas. 

3.3. Os anteprojetos serão despersonalizados antes da avaliação pela Comissão de 

Seleção. 

 

2ª Etapa: 

 

3.4. A 2ª Etapa consistirá de prova escrita para os candidatos que tiveram seus 

anteprojetos de dissertação aprovados, sem consulta, de caráter eliminatório, tendo por 

base bibliografia mínima definida na Seção 12 deste Edital de Seleção, a ser realizada no 

dia 01/12/201101/12/201101/12/201101/12/2011, no Instituto de Ciências Humanas (Prédio Velho), com início às 08080808:00 :00 :00 :00 

horas e término às 12:00 12:00 12:00 12:00 horas. 
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3.5. O resultado da prova escrita será divulgado no dia 05050505/12/2011 /12/2011 /12/2011 /12/2011 no site do PPGEO-

UFJF – http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/, após as 14:00 horas. 

3.6. As provas serão despersonalizadas antes da avaliação pela Comissão de Seleção. 

 

3ª Etapa: 

 

3.7. A 3ª Etapa consistirá de prova escrita, de caráter eliminatório, de suficiência na 

leitura e compreensão de texto em língua estrangeira relacionado à temática do 

Programa. No ato da inscrição, o candidato poderá optar por uma das seguintes línguas: 

francês, espanhol ou inglês. A prova será realizada no dia 06060606/12/2011/12/2011/12/2011/12/2011, no Instituto de 

Ciências Humanas (Prédio Velho), com início às 14:00 horas e término às 17:00 horas.  

3.8. 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 07070707/12/2011 /12/2011 /12/2011 /12/2011 na 

Secretaria do ICH (Prédio Velho) ou no site do PPGEO–UFJF: 

http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/,,,, a partir das 12 horas. 

3.9. As provas serão despersonalizadas antes da avaliação pela Comissão de Seleção. 

 

4ª Etapa: 

 

3.10. A 4ª Etapa consistirá de entrevista, de caráter eliminatório, do candidato com a 

Comissão de Seleção, a ser realizada a partir do dia 07070707/12/2011/12/2011/12/2011/12/2011, no Instituto de Ciências 

Humanas (Prédio Velho), baseada na análise da história acadêmica do candidato e 

argüição do anteprojeto de dissertação. 

3.11. O resultado das entrevistas será divulgado no mesmo dia do resultado final    no site 

do PPGEO–UFJF: http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/. 

 

5ª Etapa: 

 

3.12. A 5ª Etapa consistirá na avaliação, de caráter classificatório, sem a presença do 

candidato, do Currículo Lattes.  

3.13. O resultado da análise dos currículos será divulgado no mesmo dia do resultado 

final    no site do PPGEO–UFJF: http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/. 

 

4 4 4 4 ----    DO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO: (Aceito ou NãoDO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO: (Aceito ou NãoDO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO: (Aceito ou NãoDO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO: (Aceito ou Não----Aceito)Aceito)Aceito)Aceito)    

 

4.1. O anteprojeto de dissertação elaborado pelo candidato deverá estar de acordo com 

as normas estipuladas na Seção 13 deste Edital. 

4.2. 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 
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disponibilidade de orientação dos docentes vinculados a cada uma das linhas de 

pesquisa. Mais informações sobre os docentes ligados a cada linha de pesquisa podem 

ser obtidas em http://www.ufjf.br/ppgeografia/corpohttp://www.ufjf.br/ppgeografia/corpohttp://www.ufjf.br/ppgeografia/corpohttp://www.ufjf.br/ppgeografia/corpo----docente/docente/docente/docente/. 

4.3. A Comissão de Seleção fará uma pré-seleção dos anteprojetos e, daqueles 

aprovados, haverá consulta de viabilidade de orientação aos professores do PPGEO. 

4.4. Os critérios de avaliação serão: 

a)- pertinência às linhas de pesquisa e adequação ao currículo dos orientadores; 

b)– qualidade e relevância do desenvolvimento do tema proposto; 

c) – precisão e clareza dos objetivos; 

d) – viabilidade do projeto. 

 

5 5 5 5 ----    DA PROVA ESCRITA: PESO DA PROVA ESCRITA: PESO DA PROVA ESCRITA: PESO DA PROVA ESCRITA: PESO 3333    

 

5.1. A prova escrita terá a duração de quatro horas e deverá ser respondida a partir da 

bibliografia indicada na Seção 12 deste Edital de Seleção. 

5.2. Não será permitida consulta bibliográfica durante a realização da prova. 

5.3. Serão aprovados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

70,0 (setenta). 

5.4. Bibliografia: o candidato deverá demonstrar conhecimento da bibliografia geral e da 

específica à linha de pesquisa escolhida. 

    

6 6 6 6 ----    DA ENTREVISTA: PESO 2DA ENTREVISTA: PESO 2DA ENTREVISTA: PESO 2DA ENTREVISTA: PESO 2    

 

6.1. A entrevista, de caráter eliminatório, consiste na argüição do anteprojeto de 

dissertação e na análise da história acadêmica do candidato. 

6.2. A ordem das entrevistas será definida pela Comissão de Seleção. 

6.3. Serão aprovados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

70,0 (setenta). 

 

7 7 7 7 ----    DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: PESO 2PESO 2PESO 2PESO 2    

 

7.1. A prova escrita de suficiência em língua estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês) 

terá duração de três horas e constará de breve dissertação em língua portuguesa, 

respaldada no texto, sobre uma questão formulada pela Comissão de Seleção. 

7.2 Será permitido ao candidato consultar dicionário (inglês-português; inglês-inglês; 

espanhol-português, espanhol-espanhol, francês-português; francês-francês) nos 30 

minutos iniciais da prova. 

7.3. Serão aprovados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

70,0 (setenta). 
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8 8 8 8 ----    DA AVALIAÇÃO DODA AVALIAÇÃO DODA AVALIAÇÃO DODA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO: CURRÍCULO: CURRÍCULO: CURRÍCULO: PESO 1 PESO 1 PESO 1 PESO 1    

 

8.1 Serão consideradas na avaliação curricular: a produção bibliográfica e técnica (40 

pontos), a experiência profissional (40 pontos) e a organização e participação em eventos 

profissionais e científicos (20 pontos). 

8.2. Todos os itens que constarem no currículo devem ter comprovante em anexo. 

 

9 9 9 9 ----    DO RESULTADO FINALDO RESULTADO FINALDO RESULTADO FINALDO RESULTADO FINAL    

 

9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou 

superior a 70,0 (setenta) nas etapas de prova escrita, prova de línguas e entrevista. 

9.2. Os aprovados serão classificados em ordem decrescente da média final alcançada. 

9.3. Critérios de desempate: 1) nota da prova escrita; 2) nota da entrevista; 3) nota da 

prova de línguas; 4) currículo. 

9.4. A classificação dos candidatos será calculada pela média ponderada das seguintes 

etapas do processo de seleção e considerando-se os pesos dados a cada etapa seletiva, 

sendo: 

• Prova Escrita – peso 3; 

• Prova de Língua Estrangeira – peso 2; 

• Entrevista – peso 2 ; 

• Currículo – peso 1. 

9.5. A divulgação da classificação geral será no dia 9/12/20119/12/20119/12/20119/12/2011, a partir das 18 horas, no 

quadro de avisos da Secretaria do ICH (prédio velho) e site do PPGEO-UFJF- 

http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/http://www.ufjf.br/ppgeografia/. 

 

10 10 10 10 ----    CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETCALENDÁRIO DO PROCESSO SELETCALENDÁRIO DO PROCESSO SELETCALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVOIVOIVOIVO    

 

00006666/10/2011 /10/2011 /10/2011 /10/2011 – Divulgação do Edital do Processo Seletivo 

00006666/10 a 18/11/2011 /10 a 18/11/2011 /10 a 18/11/2011 /10 a 18/11/2011 – Período de inscrições. 

22/11/2011 22/11/2011 22/11/2011 22/11/2011 – Homologação das inscrições. 

23/11 a 28/11/2011 23/11 a 28/11/2011 23/11 a 28/11/2011 23/11 a 28/11/2011 ––––    Avaliação dos anteprojetos.    

29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 – Divulgação do resultado da análise dos anteprojetos de dissertação. 

01/12/2011 01/12/2011 01/12/2011 01/12/2011 – Prova escrita às 8 horas. 

05/12/201105/12/201105/12/201105/12/2011- Resultado da prova escrita às 14 horas. 

06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 – Prova de língua estrangeira às 14 horas 

07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 – Divulgação do resultado da prova de língua estrangeira e calendário de 

entrevistas às 12 horas. 

07 e 08/12/2011 07 e 08/12/2011 07 e 08/12/2011 07 e 08/12/2011 – Entrevistas, sendo dia 07/12 de 14 às 20 horas e dia 08/12 de 9 às 

11 horas e de 14  às 20 horas. 

09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 – Divulgação do resultado final às 18 horas. 
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11 11 11 11 ––––    CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

11.1. À Comissão de Seleção caberá decidir sobre as questões não previstas no presente 

Edital. 

11.2. Para maiores informações: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

- Instituto de Ciências Humanas (Prédio Velho). Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus 

Universitário - Bairro São - Pedro Juiz de Fora – MG – Cep: 36036-900. Telefone: (32) 

2102-3102/01. Home-page: http://www.ufjf.br/ppgeografia/ ou Email: 

ppg.geografia@ufjf.edu.br.  

 

12 12 12 12 ----    BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA     

    

12.1. 12.1. 12.1. 12.1. Geral, comum às duas linhas de pesquisa:Geral, comum às duas linhas de pesquisa:Geral, comum às duas linhas de pesquisa:Geral, comum às duas linhas de pesquisa:    

    

CASTRO, I.; GOMES, P. C. COSTA & CORREA, R. L. – Geografia. Conceitos e Temas. Geografia. Conceitos e Temas. Geografia. Conceitos e Temas. Geografia. Conceitos e Temas. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

PORTO-GONÇALVES, C. W.- O desafio ambientalO desafio ambientalO desafio ambientalO desafio ambiental. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

SANTOS, M. – A Natureza do EspaçoA Natureza do EspaçoA Natureza do EspaçoA Natureza do Espaço. São Paulo: EDUSP, 2003. 

 

12.2. 12.2. 12.2. 12.2. Bibliografia específica à linha “Dinâmicas SócioBibliografia específica à linha “Dinâmicas SócioBibliografia específica à linha “Dinâmicas SócioBibliografia específica à linha “Dinâmicas Sócio----Ambientais”:Ambientais”:Ambientais”:Ambientais”:    
 

AB’SABER, A. N. Os Domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas.Os Domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas.Os Domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas.Os Domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2003.  

CUNHA S. B.; GUERRA, A.J.T. (Orgs.). A questão ambiental. Diferentes abordagens. A questão ambiental. Diferentes abordagens. A questão ambiental. Diferentes abordagens. 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 BrasilReflexões sobre a Geografia Física no BrasilReflexões sobre a Geografia Física no BrasilReflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

    

12.3. 12.3. 12.3. 12.3. Bibliografia eBibliografia eBibliografia eBibliografia específica à linha “Dinâmicas Sóciospecífica à linha “Dinâmicas Sóciospecífica à linha “Dinâmicas Sóciospecífica à linha “Dinâmicas Sócio---- Espaciais”: Espaciais”: Espaciais”: Espaciais”:    

    

HARVEY, D. – A Condição PósA Condição PósA Condição PósA Condição Pós----Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural.cultural.cultural.cultural. São Paulo : Edições Loyola, 1992. 

MOREIRA, RUY – Pensar e Ser em Geografia. Pensar e Ser em Geografia. Pensar e Ser em Geografia. Pensar e Ser em Geografia. São Paulo: Contexto, 2007. 

RAFFESTIN, Claude - Por uma Geografia do PoderPor uma Geografia do PoderPor uma Geografia do PoderPor uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática,1993. 

 

13 13 13 13 ----    ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃODISSERTAÇÃODISSERTAÇÃODISSERTAÇÃO    

    

13.1. O anteprojeto deverá conter no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) páginas. 

Formatação: páginas em tamanho A4, com margens de 2,5 cm à esquerda, direita, 
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superior e inferior, digitadas na fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaço 1,5. As 

páginas com capa, folha de rosto e sumário não devem ser numeradas. 

 

13.2. 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 na pesquisa; 

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. 
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