
 

EDITAL 01/2018 

 

 

PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, MEIO 
AMBIENTE E ENSINO - TURMA 2018 

 

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Geografia, Meio Ambiente e Ensino da 
Universidade Estadual do Paraná – Câmpus de Campo Mourão, no uso de suas 
atribuições, nos termos da portaria 02/2018-D, torna pública a abertura do processo 
seletivo para a Turma 2018. 

 

TORNA PÚBLICO 

 

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para o Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu na área de Geografia, Meio Ambiente e Ensino – 9ª Edição - Turma 2018, nos 
termos que seguem: 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1. Número de vagas previstas: 25 (vinte e cinco); 

1.2. As vagas serão destinadas conforme a classificação final dos candidatos; 

1.3 Ao inscrever-se o candidato deverá optar por uma das linhas de pesquisa do curso de 
Especialização, a saber: 

a) paisagem: unidade de análise ambiental;  

b) produção do espaço regional; 

c) estudos teóricos aplicados ao ensino de Geografia;  

d) epistemologia da Educação Ambiental. 

1.3.1 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o (a) orientador (a); 

1.3.2 O candidato poderá indicar um orientador de segunda opção. 

1.4 As vagas para a turma de 2018 serão distribuídas conforme segue: 

 

DOCENTE Linha Vagas 

Ana Paula Colavite 1 2 

Claudia Chies 2 e 3 2 

Edson Noriyuki Yokoo 2 2 

Eloisa Silva de Paula Parolin 4 1 

Fabio Rodrigues da Costa 2 2 

Gisele Ramos Onofre 2 1 

Jefferson Queiroz Crispin 1 1 

José Antônio da Rocha 1 1 

Marcos Clair Bovo 1, 2 e 3 3 

Nair Glória Massoquim 1 e 2 2 



 

Oséias Cardoso 1 2 

Sandra Terezinha Malysz 1 e 3 2 

Victor da Assunção Borsato 1 3 

Zilda Ferreira Leandro  4 1 

Total de vagas 25 

Linha 1: paisagem: unidade de análise ambiental;  
Linha 2: produção do espaço regional;  

Linha 3: estudos teóricos aplicados ao ensino de Geografia;  
Linha 4: epistemologia da Educação Ambiental. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. Período de inscrição: 15 de fevereiro 2018 a 05 de março 2018; 

2.2. Documentos necessários: 

2.2.1. Ficha de inscrição. 

2.2.2. 02 (duas) fotos 3x4, de data recente; 

2.2.3. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 

2.2.4. Cópia frente e verso do Diploma de Conclusão de Curso de Graduação Plena; 

2.2.5. Cópia do Histórico Escolar completo da graduação com a data de conclusão; 

Obs: Candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de 
Ensino Superior (IES) no ato da inscrição para o processo seletivo, poderão se 
inscrever, desde que apresentem declaração da IES indicando as datas de conclusão e 
colação de grau do curso de graduação; 

2.3. Não serão aceitas ou efetivadas as inscrições protocoladas fora de prazo ou com a 
documentação incompleta. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1. O processo seletivo constará de prova escrita, eliminatória de conhecimentos 
geográficos, conforme os temas previstos no item 6, com nota mínima de 6,0 (seis); 
análise do currículo (documentado) e entrevista, ambos de caráter classificatório; 

3.1.1. Na prova de conhecimentos geográficos o candidato deverá produzir um texto 
dissertativo a partir do tema sorteado. 

3.1.2. A prova escrita será avaliada por uma banca de docentes do Colegiado de 
Geografia, que atribuirão uma nota final (média) entre 0 (zero) e 10 (dez), conforme os 
critérios de correção pré-estabelecidos. 

3.2. A prova escrita somente será aplicada caso o número de candidatos inscritos 
ultrapasse o limite de vagas, permanecendo a análise do currículo e a entrevista. 

 

4. DO CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES 

 

4. Homologação das inscrições: dia 08 de março de 2018; 

4.2. Prova escrita: dia 13 de março 2018, das 19:30 às 22 h; 

4.2.1 Resultado da prova escrita 16 de março 2018. 

4.3. Entrevistas: dias 19 e 20 março 2018, nos período da tarde 13:30 as 17h e da noite 



 

19:30 as 22h. 

 4.3.1. Caso não seja necessária aplicação de prova escrita, as entrevistas serão 
antecipadas para os dias 13 e 14 de março. 

4.4. A divulgação da lista dos aprovados será no dia 22 de março 2018. 

 

5. DO PRAZO E COMPETÊNCIA PARA RECURSO 

 

5.1. Fica estipulado o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação da lista dos 
aprovados para encaminhamento de requerimento com apresentação de argumentos pelo 
(a) interessado (a), dirigido à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Geografia, 
Meio Ambiente e Ensino do Programa, via protocolo. 

 

6. TEMAS PARA PROVA ESCRITA 

 

6.1. A produção do espaço urbano e a segregação socioespacial; 

6.2. Os desafios da docência no mundo contemporâneo; 

6.3. A questão ambiental no Brasil. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. O Processo Seletivo será conduzido pela Comissão Examinadora designada pelo 
Colegiado do Curso de Geografia; 

7.2. Os candidatos deverão inscrever-se em uma única linha de pesquisa, podendo a 
Comissão Examinadora, a seu critério, remanejar o candidato para outra linha de pesquisa 
que seja mais adequada ao tema de pesquisa e ao perfil do candidato. 

7.3. Não compete a coordenação qualquer responsabilidade referente a extravios de 
documentos encaminhados via Correios/SEDEX. 

7.4. O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas previstas neste Edital 
será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

7.5. Os resultados de todas as etapas de seleção e demais comunicados referentes ao 
processo seletivo serão divulgados exclusivamente em edital na página do Curso de Pós-
Graduação (http://www.fecilcam.br/geomae/), cabendo exclusivamente ao candidato o 
acompanhamento. 

7.6. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o 
Processo Seletivo, contidas neste Edital, e demais comunicados publicados pela 
Coordenação e Comissão Examinadora. 

7.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação e Comissão Examinadora. 

 

Campo Mourão, 06 de Março de 2018. 

Profa. Dra. Ana Paula Colavite 

Coordenação o Curso de Pós-Graduação 

Portaria 02/2018-D 

 
 

 


