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Edital No 09/2021 do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFBA 

SELEÇÃO PARA O DOUTORADO – TURMA DE 2022 

  
 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (POSGEO) comunica que estão abertas as 
inscrições para o processo seletivo para a Turma 2022 do Doutorado Acadêmico em Geografia. 
São oferecidas 12 vagas nas duas Linhas de Pesquisa: Linha I - Análise Urbana e Regional e 
Linha II - Estudos Ambientais. As inscrições serão realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas (SIGAA) (https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf) com envio dos 
documentos eletronicamente entre os dias 15/09/2021 e 18/10/2021.  
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. O presente Edital foi aprovado em reunião do Colegiado do POSGEO UFBA, realizada em 
09 de setembro de 2021. 
 
1.2. Devido à pandemia do Covid-19, todo processo seletivo será realizado de forma 
estritamente remota.  

1.2.1. As inscrições ocorrerão por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA).   

1.2.2. As etapas de avaliação ocorrerão por meio de plataforma digital a ser definida pela 
comissão de seleção.    
 

1.3. O candidato deverá preencher formulário de inscrição no SIGAA e responsabiliza-se pela 
veracidade de todas as informações prestadas. Será desclassificado e automaticamente 
excluído do processo seletivo o candidato que prestar declarações ou apresentar documentos 
falsos em quaisquer das etapas da seleção.  
 
2. VAGAS  
 
2.1. Serão oferecidas um total de 12 vagas para o curso de Doutorado, sendo 6 (seis) para a 
Linha I - Análise Urbana e Regional, e 6 (seis) para a Linha II - Estudos Ambientais. 
 
2.2. Conforme a Resolução No 01/2017 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA, 2 (duas) 
vagas da Linha I e 2 (duas) vagas da Linha II serão asseguradas para os candidatos que se 
autodeclararem negros (pretos e pardos) no ato da inscrição. O candidato que optar por 
concorrer por essa vaga deve preencher e anexar no ato da inscrição o formulário de 
Autodeclaração (Anexo III). 
 
2.3. Além do número total de vagas de Doutorado oferecidas pelo Programa, serão ainda 
reservadas vagas supranumerárias para cada uma das categorias de identificação, a saber: 
indígena (1 vaga), quilombola (1 vaga), pessoa com deficiência (1 vaga) e pessoa trans 
(transexuais, transgêneros e travestis) (1 vaga), desde que se autodeclarem e confirmem sua 
condição de optante, anexando no ato da inscrição, o Formulário de Autodeclaração (Anexo III), 
referente a esta modalidade de reserva de vagas. 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf
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2.4. A(o) candidata(o) deverá indicar até 03 (três) professores(as) credenciados(as) do 
POSGEO-UFBA, em ordem de preferência, e justificar a escolha (Anexo II). A(o) candidata(o) 
deverá consultar o anexo X e verificar a aderência de sua proposta com as áreas temáticas e 
os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores(as). A candidata(o) deve indicar 
professores(as) que tenham disponibilizado vagas para este processo seletivo, conforme 
relação de nomes dos professores do corpo docente e número de vagas oferecidas no Quadro 
01.  
 
Quadro 01: Número de vagas disponíveis por professor orientador por Linha de Pesquisa 

 
Linha I: Análise Urbana e Regional  
  
Docente Vagas Disponíveis 

Angelo S. Serpa 1 

Gilberto Corso Pereira 1 

José Antonio Lobo dos Santos 1 

Maria Auxiliadora da Silva 3 

Total 6 

 
Linha II – Estudos Ambientais  
  
Docente Vagas Disponíveis 

Antônio Puentes Torres 2 

Denise S. Magalhães 1 

Grace Bungenstab Alves 2 

Marco Antonio Tomasoni 1 

Total 6 

 
 
 
3. INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições para o processo seletivo para Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da UFBA serão realizadas entre os dias 15/09/2021 e 18/10/2021 por meio do portal 
do SIGAA. Para isso, os candidatos devem acessar o link: 
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf, clicar na opção processo seletivo, escolher o 
processo seletivo para o qual deseja se candidatar e preencher o formulário de inscrição, 
anexando todos os documentos solicitados neste edital (ver o passo a passo no Anexo XI). 
 
3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar em local específico os seguintes 
documentos em formato PDF: 
 

a) Formulário de Inscrição (Anexo I), devidamente preenchido;  
b) Formulário de Justificativa de Indicação de Orientador (Anexo II), devidamente 

preenchido, indicando a relação do pré-projeto com as linhas de pesquisa de todos os 
possíveis orientadores indicados;  

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf
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c) Formulário de Autodeclarações (Anexo III); 
d) Pré-projeto de pesquisa, o qual deverá ter no mínimo 8 (oito) e no máximo 15 (quinze) 

páginas, conforme modelo disponibilizado (Anexo IV);   
e) Memorial Descritivo em até 5 (cinco) páginas, desconsiderando capa e sumário, 

conforme modelo disponibilizado (Anexo V - disponível em 
https://posgeo.ufba.br/formularios).  

f) Foto 3x4 atualizada  
g)  Cópia dos seguintes documentos pessoais: 

● Diploma de Mestrado (para aquele que ainda não o possui, poderá ser aceito, 
apenas para etapa da inscrição, uma declaração da Instituição indicando que o 
candidato concluirá o mestrado até o prazo de matrícula. Importante destacar que 
a cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de mestrado será exigido 
no ato da matrícula); 

● Histórico Escolar do Mestrado;  
● Documento de identidade;  
● CPF;  
● Título de eleitor e o comprovante de regularidade com a justiça eleitoral (que pode 

ser obtido no site do Tribunal Regional Eleitoral);  
● Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino;  
● Passaporte, em caso de candidatos estrangeiros; 

h) Currículo completo em PDF no formato Lattes/CNPq; 
i) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (o boleto está disponível em:  

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc ).  
 

3.2.1. É obrigatória a apresentação de todos os documentos descritos no item 3.2 no ato da 
inscrição, caso contrário a inscrição não será homologada.  
 
3.2.2. Será concedida isenção no valor das inscrições conforme Portaria 003/2020 da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA, mediante anexação dos documentos 
comprobatórios previstos na mesma. 
 
3.3. No ato da inscrição, as (os) candidatas (os) devem indicar um idioma estrangeiro da sua 
opção (alemão, espanhol, francês ou inglês), para posterior apresentação de documento 
comprobatório de capacidade de compreensão. 

3.3.1 A comprovação de compreensão em idioma estrangeiro poderá ser apresentada no ato 
da matrícula, ou até o exame geral de qualificação, desde que o candidato apresente declaração 
no formulário de inscrição (Anexo I) se comprometendo com a apresentação.  

3.3.2 A não comprovação de compreensão em idioma estrangeiro acarretará desligamento do 
estudante do Programa.  

3.4. Estarão isentos de futura comprovação, os candidatos que apresentarem, no ato da 
inscrição, comprovantes de compreensão de língua estrangeira (nos idiomas citados 
anteriormente), conforme estabelecido no Anexo VI.  

3.5. Os candidatos estrangeiros residentes no Brasil se submeterão aos mesmos 
procedimentos de seleção que serão aplicados aos candidatos brasileiros.  

https://posgeo.ufba.br/formularios
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc
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3.6. Os candidatos estrangeiros não lusófonos devem apresentar comprovação de proficiência 
em língua portuguesa.  

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 
4.1. O processo seletivo 2022 para o curso de Doutorado em Geografia do POSGEO será 
organizado em duas etapas, a saber:  
 
1ª Etapa (eliminatória):  
 

● 15/09/2021 a 18/10/2021: inscrição, análise da documentação e homologação das 
inscrições;  

● 21/10/2021: divulgação do resultado das homologações das candidaturas no site 
(https://posgeo.ufba.br) e na página do Facebook (POSGEO-UFBA) do Programa;  

● 21/10/2021 a 22/10/2021: prazo para recebimento de recursos e julgamento dos 
mesmos;  

● 22/10/2021: divulgação dos resultados dos recursos no site (https://posgeo.ufba.br) e na 
página do Facebook (POSGEO-UFBA) do Programa.  

 
2ª Etapa (eliminatória e classificatória):  
  

● 25/10/2021 a 09/11/2021 -Trabalho interno para avaliação do Memorial e do Pré-Projeto; 
● 10/11/2021 – Divulgação do Cronograma de Defesas de Pré-Projeto de Tese e Memorial 

Descritivo no site (https://posgeo.ufba.br) e na página do Programa no Facebook 
(POSGEO-UFBA); 

● 16/11/2021 a 26/11/2021: Defesas de Pré-Projeto de Tese e Memorial Descritivo;  
● 15/12/2021: Divulgação dos resultados da 2ª etapa no site (https://posgeo.ufba.br) e na 

página do Programa no Facebook (POSGEO-UFBA);  
● 15/12/2021 a 17/12/2021: Prazo para o recebimento de recurso e julgamento dos 

resultados;  
● 19/12/2021: divulgação dos resultados dos recursos no site (https://posgeo.ufba.br) e na 

página do Facebook (POSGEO-UFBA) do Programa.  
 
5. AVALIAÇÕES 

 
5.1. Os candidatos serão avaliados por uma comissão formada por três professores membros 
do POSGEO em cada linha de pesquisa e um representante estudantil enquanto observador. 
 
5.2. O processo seletivo será composto de quatro instrumentos de avaliação, com os seguintes 
pesos:  
  

Instrumentos de Avaliação Peso (%) 

Memorial Descritivo 40 

Pré-Projeto de Tese 40 

Defesa de Pré-Projeto e Memorial  20 

Currículo Lattes Critério de desempate  

https://posgeo.ufba.br/
https://posgeo.ufba.br/
https://posgeo.ufba.br/
https://posgeo.ufba.br/
https://posgeo.ufba.br/
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A análise do Currículo Lattes será contemplada em caso de empate, sendo aprovado o currículo 
com maior pontuação. 

5.2.1 Serão considerados reprovados(as) os candidatos(as) que obtiverem nota menor a 7 
(sete) em qualquer um dos instrumentos avaliativos.   

5.2.3 A avaliação seguirá os critérios estabelecidos nos baremas anexos a este edital (Anexos 
VII, VIII e IX).  

5.3. A Defesa de Pré-Projeto de Tese e Memorial Descritivo será realizada remotamente com 
cada candidato através de videoconferência com membros da Comissão de Seleção, em dia e 
horário definidos pela Comissão de Seleção e amplamente divulgados no site 
(https://posgeo.ufba.br) e na página do Programa no Facebook (POSGEO-UFBA). Todas as 
defesas serão gravadas. 

5.5. É de exclusiva responsabilidade das(os) candidatas(os) se informar sobre os resultados 
parciais e conclusivos do processo de seleção, sob pena de desclassificação e perda da vaga. 

5.6. Para todos os candidatos, inclusive os estrangeiros, a Defesa de Pré-Projeto será realizada 
no idioma português. 
 

5.7 Durante a realização da 2ª etapa prevista no item 4.1, a comissão de seleção, junto à 
coordenação da pós-graduação, encaminhará aos possíveis orientadores indicados os Pré-
Projetos de Pesquisa (sem identificação do candidato) para que seja emitida anuência quanto 
à possível orientação do projeto. Caso não se encontre professores(as) disponíveis para 
garantir orientação, a proposta não será aprovada.  
 
 
6. RESULTADOS 

 
6.1. Os candidatos aprovados nas duas etapas terão suas notas finais definidas a partir do 
cálculo da média ponderada das quatro notas: 

● Memorial Descritivo com peso 4,0 (quatro), 
● Pré-projeto com peso 4,0 (quatro); 
● Defesa de Pré-Projeto de Tese e Memorial Descritivo com peso 2,0 (dois). 

 
6.2. Para ser aprovado na seleção, o candidato terá de alcançar a média igual ou superior a 7,0 
(sete) pontos. 
 
6.3. Para fins de desempate, será considerada a nota do Currículo Lattes dos candidatos, de 
acordo com barema disponível no Anexo IX. 
 
6.4. A relação dos candidatos aprovados na fase final obedecerá a uma lista decrescente de 
classificação com a respectiva nota final. 
 
6.5. A atribuição dos orientadores aos alunos classificados será definida pelo colegiado do 
Programa de Pós-Graduação. 

https://posgeo.ufba.br/
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6.6. O resultado final da seleção será divulgado no site (https://posgeo.ufba.br) e na página do 
Facebook (POSGEO-UFBA) do Programa, a partir do dia 19/12/2021. 
 
6.7. Para os candidatos reprovados, as notas serão enviadas para os e-mails informados pelos 
candidatos.  
  
7. BOLSA DE ESTUDOS 

 
7.1. As bolsas de estudo concedidas ao POSGEO/UFBA serão distribuídas mediante Edital 
interno específico e posteriormente outorgadas aos alunos regulares do programa.  
 

7.2. Os critérios de seleção de bolsistas levam em conta os requisitos estabelecidos pelas 
agências financiadoras e a seleção dos bolsistas é realizada por uma Comissão de Bolsas 
composta por representantes dos estudantes e por comissão docente indicada pelo Colegiado 
do POSGEO/UFBA. 
 
8. COMISSÃO DE SELEÇÃO  

8.1 A seleção será conduzida por duas Comissões de Seleção: uma comissão avaliará os 
candidatos inscritos na Linha I - Análise Urbana e Regional; e a outra comissão avaliará os 
candidatos inscritos na Linha II - Estudos Ambientais. Integram também a Comissão de Seleção 
os representantes estudantis dos cursos de Mestrado e Doutorado, devidamente matriculados 
no POSGEO. 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os casos omissos serão avaliados pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação. 

https://posgeo.ufba.br/
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – DOUTORADO 2021 

 

1. Informações pessoais 

 

Nome:  

Filiação 

Pai:  Mãe:  

Local e data de nascimento:  

Cédula de Identidade: 

 

Órgão: 

  

Emissão:    /    / 

 

CPF: 

  

Passaporte (estrangeiro): 

  

Título de Eleitor: 

 

Zona:  Seção:  

Dados 
bancários 

Banco: Agência: Conta corrente: 

 

 

2. Endereço 

Logradouro: 

No 
Casa: 
Apartamento: 

Bairro: 

Cidade: Uf: CEP: 

Telefone: ( )     

Celular: ( )     

E-mail:     

 

3. Formação Profissional 
 

Graduação 

Instituição Universitária: 
 

Ano de início: Ano de conclusão: 

Mestrado 

Instituição Universitária:   

Ano de início: Ano de conclusão: 

 

4. Outras Informações 

 

Estado civil:  

Local de trabalho:  
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Cargo:  

Telefones:  

Cor:  
(   ) Preta  (    ) Parda   (   ) Branca    (   ) Amarela    (    ) Outros 

Faixa de Renda Familiar:   
(    ) Até 1 Salário Mínimo  (    ) 1 a 2 Salários Mínimos    (   ) 2 a 5 Salários Mínimos  
(    ) Mais que 5 salários Mínimos  (   ) Outros (especifique)  

É o(a) primeiro(a) do seu núcleo familiar a ingressar na graduação e pós-graduação?  

(   ) Sim, o(a) primeiro(a) a ingressar na graduação e pós-graduação 

(   ) Sim, o(a) primeiro(a) a ingressar na pós-graduação, outras pessoas na minha família já eram graduadas 

(   ) Não, na minha família já havia uma pessoa ou mais com pós-graduação 

 
 
5. Declaração de comprometimento de entrega de atestado de proficiência  
 
Declaro que me comprometo a apresentar atestado de proficiência no seguinte idioma: 
 

Inglês (    )                             Francês (     )                  Espanhol (     )                  Alemão (     ) 

 
Observação: Candidato estrangeiro deve apresentar comprovante de proficiência em idioma português. 

5. Título do Pré-Projeto de Tese 

 
 

 

Salvador  /  /  
 

 
 

Assinatura 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro que efetuei minha inscrição para o processo seletivo de candidatos ao Curso de Doutorado em 
Geografia, da Universidade Federal da Bahia, bem como declaro que li e concordo com as normas 
estabelecidas no Edital público para seleção de candidatos para a turma de 2021. 

 

LOCAL: DATA: ASSINATURA: 

 

SECRETARIA DO PROGRAMA 
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ANEXO II 

 
JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO DE ORIENTADOR 

 
 

Numere, em ordem de preferência, na tabela abaixo, a(s) sua(s) sugestão(ões) de professor 
orientador, atente-se à respectiva linha de pesquisa: 

 

Linha I: Análise Urbana e Regional  
  
 Docente Vagas 

Disponíveis 

 Angelo S. Serpa 1 

 Gilberto Corso Pereira 1 

 José Antonio Lobo dos Santos 1 

 Maria Auxiliadora da Silva 3 

 Total 6 

 
Linha II – Estudos Ambientais  
  
 Docente Vagas 

Disponíveis 

 Antônio Puentes Torres 2 

 Denise S. Magalhães 1 

 Grace Bungenstab Alves 2 

 Marco Antonio Tomasoni 1 

 Total 6 
 

 
 

Justifique abaixo a(s) sua(s) escolha(s): 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO 

EM GEOGRAFIA 

 

ANEXO III 

 

AUTODECLARAÇÕES 

 

Autodeclaração (é possível assinalar mais de uma opção): declaro que eu me enquadro na (s) 

categoria(as) apresentada(s) a seguir: 

( ) Amarelo (segundo o IBGE) ( ) Preto (segundo o IBGE) 

( ) Branco (segundo o IBGE) ( ) Quilombola (segundo o IBGE) 

( ) Indígena (segundo o IBGE) ( ) Pessoa com Deficiência 

( ) Pardo (segundo o IBGE) ( ) Pessoa Trans (transexual, travesti ou 

transgênero) 

 

Em relação à inscrição, declaro que: 

( ) Concorrerei à política de reserva de vagas. 

( ) Não concorrerei à política de reserva de vagas. Concorrerei apenas à modalidade de vagas 

regulares ou ampla concorrência 

 

Ao optar por concorrer à política de reserva de vagas, concorrerei à modalidade ao lado, 

declarando-me (assinale apenas uma opção): 

( ) Negro (Preto ou Pardo). 
( ) Indígena 

( ) Pessoa com deficiência 
( ) Quilombola 

( ) Pessoa Trans (transexual, travesti ou transgênero) 

 

  

 

LOCAL: DATA
: 

ASSINATURA: 
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ANEXO IV 

MODELO DE PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 

Arquivo disponível no site do programa. (https://posgeo.ufba.br/formularios) 

 

ANEXO V 
MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Arquivo disponível no site do programa. (https://posgeo.ufba.br/formularios) 

 

ANEXO VI  

COMPROVANTES DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

1. Serão aceitos os seguintes documentos como comprovante de proficiência em língua 
estrangeira: 
 
a) Documentos que comprovem que o candidato realizou cursos de língua estrangeira (pelo 
menos até o nível básico - B1), inclusive aqueles expedidos pelo Programa Idiomas Sem 
Fronteiras. 
 
b) Para a língua inglesa: TOEFL com validade de 2 (dois) anos; IELTS com validade de 
2(dois)anos, sendo que cada banda (listening, reading, writing e speaking) deve ter nota mínima 
de 5(cinco); Certificado CAE ou FCE de Cambridge, ambos sem prazo de validade.  
 
c) Para a língua francesa: Test de Connaissance du Français –TCFTP (no mínimo, as provas 
obrigatórias) ou TCF Capes, com validade de 2 (dois) anos; DALF ou DELF, sem prazo de 
validade;  
 
d) Para a língua alemã: Certificado do Instituto Goethe; TestDaFou ou OnSET, todos sem prazo 
de validade;  
 
e) Para a língua espanhola: DELE emitido pelo Instituto Cervantes, sem prazo de validade; ou 
SIELE: O candidato deverá realizar o exame completo para realização da prova, com validade 
de 05 (cinco)anos, sendo exigido o mínimo do nível C1.   
 
 
2. Serão aceitos também exames de compreensão expedidos por núcleos de idiomas das 
universidades públicas brasileiras e estrangeiras, bem como aqueles expedidos por programas 
ou outras entidades públicas. 
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ANEXO VII 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 

Critérios  

l. ESTRUTURA DO TEXTO 
Clareza da redação, capacidade de comunicação e de síntese, formatação segundo normas técnicas 
etc. 

ll. TEMA, OBJETO DE ESTUDO, JUSTIFICATIVA 
Relevância do tema para o POSGEO;  
Vínculo com a Linha de Pesquisa indicada; 
Pertinência, atualidade e ou contribuição do estudo proposto no âmbito local/regional, nacional, 
internacional, etc. 

III. OBJETIVOS, FUNDAMENTAÇÃO E METODOLOGIA  
Pertinência da fundamentação teórica em relação ao tema;  
Coerência entre fundamentação teórica e a proposta metodológica;  
Clareza e viabilidade dos objetivos gerais e específicos; 
Articulação entre tema, metodologia e cronograma (considerar a proposta versus tempo disponível); 
Indicação de procedimentos de pesquisa (teórica e ou de campo), bem como fontes a consultar, autores 
etc. 

IV. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do pré-projeto apresentado. 

V. OBJETIVOS DO CANDIDATO 
Clareza da expressão oral, motivação, consistência e propósitos. 

VI. DOMÍNIO TEÓRICO SOBRE O TEMA 
Defesa da proposta; 
Demonstração do conhecimento que detém sobre o objeto e o projeto de estudos apresentado. 

VII. VIABILIDADE E TRAJETÓRIA DO CANDIDATO 
Disponibilidade para cursar a pós, considerando-se: tempo disponível e sua articulação/familiaridade 
com o tema e objeto; 
Domínio da questão posta em face da metodologia e o cronograma proposto (conferir tempo / produtos); 
Possibilidade de contribuição da pesquisa na prática profissional. 

VIII. DOMÍNIO BIBLIOGRÁFICO 
Pertinência da bibliografia para o tema e objetivos e a sua vinculação com a metodologia proposta. 

IX. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Experiência prática vinculada ao tema e/ou ao objeto de estudo proposto. 
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ANEXO VIII 
BAREMA DE MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Descrição Pontuação 
Máxima 

Pontuação 

Relevância da formação acadêmica: 
1. Diversidade de atividades 

desenvolvidas 
2. Trajetória política/acadêmica 

1,0 

 

Capacidade de argumentação das ideias e 
coerência discursiva 

1,0 
 

Produções acadêmicas: 
1. Articulação entre pesquisa, ensino e 

extensão 
2. Inserção em projetos de pesquisa 
3. Adequação da publicação à linha de 

pesquisa do Programa 

2,0 

 

Motivação e Relevância do Projeto: 
1. Atualização e relevância da pesquisa 
2. Inserção social do problema proposto 
3. Capacidade de contribuir com o 

desenvolvimento do Programa 

1,0 
 

 

Arguição   

Clareza na apresentação das ideias e 
capacidade de síntese 

1,5 
 

Capacidade argumentativa 1,0  

Perspectivas de atuação no Programa de Pós-
Graduação 

1,5 
 

Compromisso com o desenvolvimento do 
problema de pesquisa 

1,0 
 

 
 

ANEXO IX 
 

BAREMA PARA O CURRÍCULO LATTES 
 
 

CRITÉRIOS PONTOS PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

PONTUAÇÃ
O OBTIDA 

1. Experiência Profissional  4,0  

1.1. Atuação como docente no ensino 
superior 

1,0/12 meses   

1.2. Atuação como docente no ensino 
fundamental e médio 

1,0/12 meses   

1.3. Atuação como docente ou tutor em 
ensino à distância 

0,5/12 meses   

1.4. Atuação em outras atividades 
técnicas correlatas à Geografia 

0,5/12 meses ou 0,1 por 
produto 
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1.5. Atuação como bacharel em 
Geografia 

0,5/12 meses ou 0,1 por 
produto 

  

1.6. Atuação Política em Representações 
ou Movimentos estudantis 

0,5/12 meses 
  

3. Experiência em Pesquisa e Produção Acadêmica e Intelectual 6,0  

3.1. Bolsista de IC (CNPq, FAPs 
estaduais) 

0,5/semestre (completo) 2,0 
 

3.2. Trabalho de conclusão de curso de 
graduação (TCC/monografia) 

1,0 1,0 
 

3.3. Diploma de curso de especialização 1,0 1,0  

3.4. Publicação de artigos em periódicos 
avaliados pela CAPES qualis B1 ou 
superior 

1,5/artigo 

3,0 

 

3.5. Publicação de artigos em periódicos 
avaliados pela CAPES qualis B2 ou 
inferior 

0,5/artigo 
 

3.6. Publicação de capítulo de livro 1,0/capítulo  

3.7. Publicação de trabalho completo em 
anais de eventos científicos locais ou 
regionais 

0,5/artigo 

2,0 

 

3.8. Publicação de trabalho completo em 
anais de eventos científicos nacionais e 
internacionais 

1,0/artigo 
 

3.9. Organização e /ou Participação em 
evento científico local e regional com 
apresentação de trabalho 

0,25/evento 

1,0 

 

3.10. Organização e/ou Participação em 
evento científico nacional e internacional 
com apresentação de trabalho 

0,5/evento 
 

3.11. Participação em evento científico 
sem apresentação de trabalho 

0,25/evento 1,0 
 

3.12. Participação em Conselho Editorial 
em Revista Científica 

0,25/semestre 0,5 
 

3.13. Estágio no exterior 0,2/mês 1,0  

3.14. Participação em projetos de 
extensão 

0,25/semestre 0,5 
 

3.15. Representação em conselhos e 
participação em entidades 

0,25/semestre 0,5 
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Anexo X 

Áreas temáticas e Projetos de Pesquisa 
 

Docentes Temas de Pesquisa Projetos Docentes 

Alcides dos Santos Caldas 
Indicação geográfica, desenvolvimento e 
governança territorial 

Indicações geográficas na Espanha, na França e no Brasil: aspectos 
organizacionais, delimitação territorial e propaganda do lugar 

Alisson Duarte Diniz Geomorfologia, Pedologia 
Couraças ferruginosas nos sedimentos do Barreiras: APA Litoral Norte 
do Estado da Bahia.  
Geomorfologia, Pedologia, Litoral Norte 

Antonio Angelo Martins da Fonseca 
Regionalização; justiça espacial; 
governança; federalismo 

Regionalismo, Governança e Justiça Espacial no Semiárido Baiano: um 
estudo comparativo 

Antônio Puentes Torres 
Hidrologia, Gerenciamento de recursos 
Hídricos, Conflitos pela Água, Bacias 
Hidrográficas, Impactos associados a água. 

- Gerenciamento do patrimônio hídrico, erros e acertos. 
- Análise temporal das séries históricas de chuva e vasão nas Bacias 
Hidrográficas, como ferramenta no gerenciamento do patrimônio 
hídrico. 

Ângelo S. Serpa 
Geografia Urbana; Geografia Cultural; 
Geografia humanista 

Comércio de rua e requalificação de espaços públicos em Salvador-
BA: uma abordagem geográfica (com bolsa de produtividade em 
pesquisa do CNPq).  

Catherine Prost 
pesca artesanal; populações tradicionais; 
questão ambiental-social 

Impactos socioeconômicos e estratégias de resiliência em 
comunidades pesqueiras de Canavieiras (pesca artesanal; impactos 
ambientais do petróleo; estratégias de resiliência) 

Clímaco Cesar Siqueira Dias Urbano - Cidade - Cotidiano - Lugar - Pobres 

Resistências dos pobres nos bairros populares de Salvador. Lugar - 
Cidade - Período popular da história; 
Mobilidade na cidade, Movimentos sociais urbanos e ensino escolar 
da geografia 

Cristóvão de Cássio da Trindade de Brito 
Geografia: Regional, Urbana, Econômica, 
Política, Demografia. 

Uma medida para a hierarquia dos subcentros funcionais da cidade 
do Salvador-BA. 
Centro; centralidade; funções urbanas. 

Denise S. Magalhães Ambiental; Urbano-regional  

Gilberto Corso Pereira 
Metrópole; Salvador; Segregação 
socioespacial; Sustentabilidade Urbana 

Risco e Sustentabilidade Ambiental nas Metrópoles Brasileiras; 
Caracterização dos Regimes Urbanos das Metrópoles Brasileiras: o 
caso de Salvador 
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- Mobilidade Urbana 

Gilca Garcia de Oliveira 
Conflitos no campo, soberania alimentar, 
trabalho análogo a de escravo 

- Conflitos no campo baiano: resistência e enfrentamentos; 
Resistências feministas 

Grace Bungenstab Alves 

Evolução de solo e Relevo; Ensino de 
Geografia; Riscos e Vulnerabilidade a 
deslizamentos e alagamentos; 
Geodiversidade. 

- Couraças ferruginosas nos sedimentos do Barreiras: APA Litoral 
Norte do Estado da Bahia (relação solo e relevo; Lateritas; tabuleiros 
costeiros);  
- Evolução e Fisiologia da Paisagem em Morro do Chapéu: uma análise 
dos atributos físicos do meio (evolução da paisagem; relação solo e 
vegetação; fisiologia da paisagem);  
- Riscos e vulnerabilidade socioambiental em Salvador: a 
susceptibilidade ambiental, os indicadores sociais e avaliação de 
estratégia de melhoria de indicadores sociais (deslizamentos; 
alagamentos; Geografia Física Crítica); 
- Geografia Escolar e formação docente em Geografia (Geografia 
Física Crítica; PIBID; Práticas de ensino);  
- Mapeamento e análise dos índices de geodiversidade no Brasil e sua 
relação com áreas protegidas (pedodiversidade; evolução da 
paisagem; unidades de conservação). 

Guiomar Inez Germani 
Questão Agrária; Reforma Agrária; 
Comunidades Tradicionais; Conflitos 
territoriais. 

- Questão Agrária, Movimentos Sociais e Assentamentos Rurais nos 
Territórios do Velho Chico, Litoral Sul da Bahia e Sisal; 
- Questão Agrária e Movimentos Sociais nos Jornais da Bahia: dentro 
da notícia, fora da terra e dos territórios;  
- Continuando no Tortuoso Caminho para Chegar às Terras Devolutas 
na Bahia;  
- Territórios e Territorialidades Tradicionais: Identidade, contradições 
e disputas 

José Antonio Lobo dos Santos 
Espaço Rural e agrário, políticas públicas, 
meio ambiente, espaço urbano, política 

Produção de biocombustíveis, renda e produção do espaço. 

Junia Kacenelenbogen Guimarães 
Evolução costeira, dinâmica costeira, gestão 
costeira 

Erosão costeira no Litoral Norte da Bahia; Impacto e efetividade da 
legislação brasileira na proteção das dunas e das restingas 

Luis Paulo B. Silva 
fronteira; governança ambiental; política 
ambiental; hidropolítica; mudanças 
climáticas 

Política de escalas e hidropolítica sul-americana: governança e 
interações políticas em um contexto de mudanças climáticas.  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO 

EM GEOGRAFIA 

 

Marco Antonio Tomasoni 
Questões Ambientais envolvendo teorias, 
métodos, aplicações e estudos de caso 

Indicadores ambientais em recursos hídricos. (sustentabilidade, água 
e ambiente) 

Maria Auxiliadora da Silva 
Geografia Urbana; Geografia, Literatura e 
Arte;  

- Construindo diálogos com a Geografia e as Artes 

Pablo Santana Santos 
Uso e Cobertura da Terra, Sensoriamento 
Remoto Aplicado 

- Caracterização dos recifes de corais da Ilha de Tinharé (BA) a partir 
de registros orbitais de sensores avançados. Palavras-chave: 
Monitoramento Costeiro; Sensoriamento Remoto da Água 
- Mapeamento e avaliação ambiental do manguezal da Ilha de Tinharé 
(BA), a partir de sensores remotos. Palavras-chave: Avaliação 
Biofísica; Sensoriamento Remoto da Vegetação. 

Paulo Cesar Zangalli Jr. 
Geografia do Clima, Mudanças Climáticas, 
Capitalismo Climático, Produção da 
Natureza 

Crise Climática como forma de (re)produção do espaço urbano em 
Salvador; 
Clima Urbano de Salvador como produto-produtor de risco e 
vulnerabilidades 
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ANEXO XI 

 

PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NO SIGAA  

 

Este documento tem como objetivo guiar o candidato do processo seletivo através do SIGAA. Nas 

próximas seções serão listadas as atividades que deverão ser realizadas pelos candidatos durante o 

andamento das atividades do processo. 

 

Passo 1: Inscrição em processo seletivo 

Para que o candidato realize a inscrição em processo seletivo é necessário acessar o link 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf 

 

 

 

Clique na opção processos seletivos. 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf
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Escolha o curso e o processo seletivo pelo qual deseja se candidatar na opção visualizar dados do 

processo seletivo ( ). 

 

 

 

A seguinte tela será carregada com os dados do processo seletivo como curso, nível, período de 

inscrições, número de vagas e questionário específico. 
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Para ter acesso ao edital com informações do processo seletivo para o curso que o candidato está 

se inscrevendo, clique em “Clique AQUI para ler o Edital de Processo”. 
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Para realizar a inscrição, que na opção “Clique aqui para inscrever-se”. 
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A tela do formulário de inscrição para o processo seletivo será aberta. Nela conterá o período de 

inscrição, o edital e algumas informações para auxiliar o candidato. É possível visualizar o edital do 

processo no link “Fazer download do arquivo”. Também é possível visualizar instruções importantes 

para o candidato. 

 

Logo abaixo insira todas as informações necessárias, como CPF, nome, email, nome da mãe, 

sexo, data de nascimento, estado civil, etc. Todos os campos sinalizados em azul são obrigatórios. 
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É importante atentar-se para a ficha de inscrição. São perguntas formuladas pelo curso que serão 

utilizadas para avaliação do candidato. 
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Ao confirmar a sua inscrição as informações do seu cadastro estarão presentes na tela. Nela, 

também é possível imprimir o comprovante de inscrição e acessar a área do candidato. Exemplo: 
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Uma vez realizada a inscrição, já é possível acessar a Área do Candidato. Nela você poderá ter 

acesso a notícias, documentos, dados do processo e as etapas da seleção. 

 
 
Passo 2: Acessar área do candidato 

É possível acessar a área do candidato através do link Acessar área do candidato 

(https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/login.jsf?aba=p-stricto) no comprovante de 

Inscrição em processo seletivo, gerado no passo anterior. Também é possível acessar a área do 

candidato através do portal público do SIGAA. Para tanto: 

1. Acesse o link https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf 

2. Selecione a opção “Stricto Sensu” 

 

 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/login.jsf?aba=p-stricto
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf
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Clique em “Área do candidato – Processo seletivo” 

 

 

Ao clicar em “Área do candidato – Processo seletivo”, o SIGAA solicitará o CPF e senha para ter 

acesso ao sistema. Insira o CPF, a senha e clique em acessar. 

 

1. Caso seja seu primeiro acesso, será necessário gerar uma senha de acesso. Para 

tanto: 

1.1 Clique em “Meu primeiro acesso” e realize seu cadastro. 
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1.2  A seguinte tela carregará. Insira o CPF que foi informado na inscrição do processo 

seletivo, e clique no botão “Enviar senha via e-mail”. A senha para o acesso será enviada 

para o e-mail que anteriormente foi cadastrado. 

 

 

 

Na tela “Minhas inscrições”, o sistema exibirá as dados das suas inscrições. Para ter acesso a 

maiores informações da sua inscrição, clique em visualizar dados do processo seletivo ( ). 

 

 

 

A seguinte tela terá informações do edital de seleção do candidato. Nela é possível visualizar as 

últimas notícias sobre o programa. A última notícia sempre ficará exibida no campo. Para ter 

acesso clique em “Visualizar”. É possível também ver outras notícias clicando em “Leia mais”. 
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Também é possível ver os documentos e sua data de publicação anexados. 
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No campo dados do processo seletivo, é possível ter acesso a informações como, curso, nível, 

período de inscrições, número de vagas e o comprovante de inscrição. 

 

 

 

Para ter acesso ao comprovante de inscrição clique em “Clique AQUI para acessar o seu 

Comprovante de Inscrição” 
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O Comprovante de Inscrição será carregado na tela com informações como Nome, CPF do 

candidato, processo seletivo e o curso para o qual o candidato está se inscrevendo. 

 

 

Logo abaixo é possível ver as orientações para o candidato. É importante que sejam lidas todas as 

instruções. 
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Na mesma tela, logo abaixo, é possível realizar a impressão do Comprovante de Inscrição 

clicando em “Imprimir o Comprovante de Inscrição” 
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Ao clicar no botão para impressão, o comprovante de inscrição será carregado. 

As etapas do processo seletivo é uma das informações presentes na tela. 

Atenção: É importante se atentar para as datas. 
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Clique em “Visualizar Questionário” para ter acesso ao questionário de ficha de inscrição. 

 

 

Ao clicar na funcionalidade “Visualizar Questionário”, uma tela com algumas perguntas será 

carregada na tela. Nessa tela, é possível visualizar todas as perguntas e suas respostas que 

foram anteriormente respondidas. 
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E caso precise criar recurso e/ou visualizá-lo, é possível através do item “Meus Recursos 

Interpostos. 
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Para criar um recurso, insira as informações como Etapa do processo seletivo e a justificativa. 
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As informações como código de inscrição, data de cadastro e status do recurso já criado, estará 

logo abaixo. 

 

 

Para visualizar as informações inseridas no recurso clique em visualizar recurso ( ). 
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Detalhes como código, justificativa e status estará presente nessa tela. 

 

 

 
 


