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1. O candidato poderá se inscrever só em uma das duas linhas de pesquisa do programa: 
Análise Urbana e Regional ou Estudos Ambientais e Análise do Território, de comum acordo 
com o possível orientador (a). 

    
2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO. 
 
Para á inscrição na seleção o(a) candidato(a) deve apresentar impreterivelmente os seguintes 
documentos: 
 
 Termo de Compromisso de orientação (Anexo I) assinado por um(a) professor(a) 

credenciado(a) no POSGEO-UFBA, o(a) qual será o(a) possível orientador(a) em caso de 
aprovação. Para obter o Termo de Compromisso, o(a) candidato(a) deve entrar em contato 
com um(a) professor(a) credenciado(a) do POSGEO-UFBA que tenha disponibilizado vagas 
para esta seleção (ver relação de nomes do corpo docente no endereço www.posgeo.ufba.br 
e o número de vagas ofertados por cada professor nas páginas finais deste edital) e 
apresentar, impresso, o Pré-projeto de pesquisa que pretende desenvolver no curso, para 
avaliação prévia. Cada candidato(a) deverá indicar impreterivelmente apenas 01 (um) possível 
orientador(a);  

 Pré-projeto de pesquisa de doutorado, o qual deverá ter no máximo de 15 (quinze) e mínimo 
de 08 (oito) folhas (versão impressa e digital em cd rom); 

 Formulário de inscrição (Anexo II) devidamente preenchido, acompanhado de uma (1) 
fotografia 3x4; 

 Cópia dos seguintes documentos pessoais: cédula de identidade, CPF, título de eleitor e o 
comprovante de regularidade com a justiça eleitoral (site do Tribunal Regional Eleitoral), 
certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino e, para os estrangeiros, cópia 
do passaporte (parte da identificação e do visto); 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário). 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc;  

 Cópia do diploma de graduação ou do certificado de conclusão de curso de graduação, do 
histórico escolar e cópia do diploma de mestrado e histórico escolar (autenticadas). Solicita-
se o mesmo para candidatos estrangeiros ou brasileiros que estudaram no exterior; 

 Currículo completo e impresso no formato Lattes/CNPq, Comprovado. 
 
Observações: 

 É obrigatória a apresentação de todos os documentos exigidos para a inscrição, caso 
contrário a inscrição não será realizada; 

 Na ficha de inscrição o(a) candidato(a) deve indicar os idiomas estrangeiros da sua opção: 
alemão, espanhol, francês ou inglês, para fazer a prova de compreensão em língua 
estrangeira; 

 Poderão ficar isentos destes exames os candidatos que apresentarem comprovantes de 
proficiência de nível intermediário (nos idiomas citados anteriormente) realizados em 
instituições credenciadas para este tipo de avaliação, sempre acompanhado da nota obtida 
para um período máximo de validade de 3 (três) anos a partir da data de realização. Esta nota 
(intervalo de 0 a 10) obtida deve ser de no mínimo a nota 7,0 (sete) pontos para ser aceita 
como aprovada, para fins deste edital. Também ficam isentos os(as) candidatos que 
realizaram esta prova de compreensão em língua estrangeira em outras pós-graduações de 
instituições publicas realizadas até 3 (três) anos antes da realização da data de inscrição, 
com sua devida comprovação e com nota mínima de aprovação 7,0 (sete) pontos, expedida 
pela secretaria da pós-graduação;  
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 No caso da inscrição com certificado de conclusão do curso de mestrado, no ato da matrícula 
o(a) candidato(a) selecionado(a) deverá apresentar o diploma, sob pena de perda da vaga. 

 
 

3. INSCRIÇÃO 
 
A inscrição será realizada no período de 25/07/2018 a 25/10/2018 através de correspondência 
SEDEX (desde que seja postada até 25 de outubro de 2018, com toda a documentação exigida), 
endereçada à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia, no Instituto de 
Geociências/UFBA, Sala 312-C, Campus Universitário de Ondina, CEP - 40170-970, Salvador-BA.  
 
Observação: 
Os documentos pessoais, diploma e histórico escolar devem estar autenticados.  
 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

Nas páginas finais deste edital, ver a lista de professores (POSGEO) e a disponibilidade de vagas 
no doutorado que será ofertada por cada professor em 2019. 
 
Observação: 
O POSGEO convidará um representante estudantil regularmente matriculado no Doutorado para 
acompanhar o processo de seleção. 
 
 

4. PERÍODO DE SELEÇÃO: 30 outubro de 2018 a 30 de novembro de 2018. 
 
A seleção será conduzida por duas Comissões de Seleção: uma comissão avaliará os candidatos 
inscritos na linha de pesquisa Análise Urbana e Regional; e a outra comissão avaliará os 
candidatos inscritos na linha de pesquisa Estudos Ambientais e Análise do Território e será 
realizada por meio de 03 (três) avaliações, em 02 (duas) etapas:  
 
1a etapa - os candidatos serão avaliados através de uma prova dissertativa cujo tema será 
relacionado à linha de pesquisa selecionada pelo candidato na hora da inscrição (eliminatória e 
classificatória) e por uma prova de compreensão em língua estrangeira (eliminatória e 
classificatória), também com o tema vinculado à linha de pesquisa selecionada pelo candidato. 
Para a prova dissertativa, os critérios de avaliação e os seguintes pesos percentuais serão os 
seguintes:  
 

Critérios Pesos % 

Domínio conceitual da matéria 30 

Capacidade de síntese na formulação das respostas 20 

Capacidade de articulação e coerência das respostas 
propostas pelo candidato às temáticas formuladas 

30 

Clareza na redação e na elaboração das ideias. 20 

 
Só passará para a segunda etapa, o candidato que atingir a nota igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
E para a prova de língua estrangeira, os critérios de avaliação serão os seguintes: compreensão 
da língua estrangeira através do texto ou de questões solicitadas na prova, com peso de 60%; e 
clareza na redação e na elaboração das ideias, 40%. Só passará para a segunda etapa, o 
candidato que atingir a nota igual ou superior a 7,0 (sete).  

http://www.posgeo.ufba.br/
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2a etapa - também será de caráter eliminatório e classificatório e a avaliação ocorrerá por meio de 
entrevista presencial (para candidatos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil) conduzida 
pelos membros das Comissões de Seleção. Nesta entrevista, os candidatos serão avaliados pela 
Comissão de Seleção instituída para cada linha de pesquisa, que julgará os conhecimentos 
referentes ao Pré-projeto de pesquisa apresentado como base para a tese de doutorado, a 
entrevista e a defesa da proposta de pesquisa, conforme e os pesos percentuais correspondentes 
no anexo IV. 
 
Observação: 
Para os candidatos aprovados nas três etapas obrigatórias e classificatórias, a nota final da 
seleção será definida a partir do cálculo da média ponderada das três notas: a prova dissertativa 
terá peso 4,0 (quatro), a entrevista terá peso 4,0 (quatro) e a prova de compreensão em língua 
estrangeira terá peso 2,0 (dois). Para ser aprovado na seleção, o candidato terá de alcançar a 
média igual ou superior a 7,0 (sete) pontos.  
 

1a ETAPA – dias 30 e 31 de outubro de 2018 
 
Candidato(a)s residentes no Brasil farão provas em Salvador-Ba, no Instituto de Geociências da 
UFBA - (Salas a combinar).  
 
a) Dia 30/10/2018 das 9:00 às 12:00 h - Prova dissertativa relacionada à linha de pesquisa 

escolhida pelo candidato, com duração de 3h.  
b) Dia 31/10/2018 das 9:00 às 12:00 h e de 14:00 às 17:00 h - Prova escrita de compreensão 

em língua estrangeira (alemão, espanhol, francês ou inglês), com o tema vinculado à linha 
de pesquisa selecionada pelo candidato, com duração 3h. Caso o candidato precise fazer a 
prova de dois idiomas, estas serão realizadas em horários diferentes. 

 
Observação:  
Será permitido o uso de dicionário (somente impresso), bilíngüe ou não, durante os primeiros 30 
(trinta minutos) da prova;  
 
O resultado da 1ª etapa será divulgado na página do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia/POSGEO/UFBA (https://posgeo.ufba.br) e na página do facebook - Posgeo Ufba, até 
12/11/2018; 
 
Para os candidatos reprovados na 1ª etapa, as notas serão enviadas para os e-mails informados 
pelos candidatos.   
 
Prazo para recebimento de recursos desta fase é de 12 a 21//11/2018 
Prazo para respostas aos recursos desta fase é até o dia 23/11/2018 
 
Observação para o(a)s candidato(a)s estrangeiro(a)s: 
 
a) Os candidatos estrangeiros não residentes no Brasil que tenha bolsas de estudos 

concedidas por instituição brasileira ou estrangeiras de fomento à pesquisa serão 

http://www.posgeo.ufba.br/
mailto:pggeogr@ufba.br
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dispensados da prova de Geografia. Nesse caso, os mesmos deverão enviar o comprovante 
de recebimento da bolsa;  

b) Os candidatos estrangeiros não residentes no Brasil e que não tenham bolsas de estudos 
concedidas por instituição brasileira ou estrangeiras de fomento à pesquisa fará a prova por 
meios digitais (Skype, Web Conferência, Vídeo Conferência) em dia e horário a combinar e 
tendo a obrigação de enviar a documentação necessária para fazer a inscrição (Passaporte, 
Currículo, Certificado de Conclusão de Mestrado); 

c) Os candidatos estrangeiros residentes no Brasil terão os mesmos procedimentos de seleção 
que serão aplicados aos candidatos brasileiros;     

d) A proficiência em compressão da língua portuguesa tem caráter classificatório. Os 
candidatos não lusófonos devem apresentar aprovação em exame de proficiência em língua 
portuguesa (qualquer nível). Os candidatos lusófonos devem apresentar aprovação em 
exame de proficiência em língua estrangeira, de nível intermediário;  

e) A documentação relativa aos exames de proficiência e de conhecimento específico de 
Geografia, e aos demais títulos, deverá ser enviada ao POSGEO-UFBA pela embaixada 
brasileira onde foram realizados os referidos exames, junto com as referidas provas; 

f) Todos os custos financeiros envolvidos no processo de seleção são de responsabilidade 
exclusiva do(a)s candidato(a)s e não tem devolução. 

 
2a ETAPA – dias 26 a 30/11/2018 

(Somente para os candidatos aprovados na 1a etapa) 
 
A entrevista sobre o pré-projeto de pesquisa é eliminatória e classificatória. Serão realizadas com 
cada candidato e por intermédio dos membros das Comissões de Seleção em dia e horário que 
serão definidos pela Comissão de Seleção referente a cada linha de pesquisa. A divulgação dos 
horários das entrevistas será disponibilizada no site do POSGEO-UFBA e na página do facebook  
- Posgeo Ufba. 
 
Candidato(a)s residentes no Brasil farão entrevistas presencial em Salvador-BA, no Instituto de 
Geociências da UFBA – (Salas a combinar). 
 
Candidato(a)s estrangeiro(a)s não residentes no Brasil farão entrevistas, via skype, no país de 
residência do candidato, nos dias e horários definidos neste edital. 
 
É de exclusiva responsabilidade do(a)s candidato(a)s se informarem sobre os resultados parciais 
e conclusivos do processo de seleção a que se submeteram no POSGEO-UFBA, sob pena de 
desclassificação e perda da vaga. 
 
 
Observação: 
 
Para o(a)s candidato(a)s estrangeiro(a)s, a entrevista será realizada em idioma português. 
 
5. Vagas 
 
Serão oferecidas um total de 11 vagas para o doutorado, sendo 07 (sete) para a linha I - Análise 
Urbana e Regional, e 04 (quatro) para a linha II - Estudos Ambientais e Análise do Território. 
Sendo que 02 (duas) vagas da linha I e 01 (uma) vaga da linha II, serão asseguradas para os 
candidatos que se autodeclararem negros (pretos e pardos) no ato da inscrição, através do 
Modelo de Autodeclaração (anexo III), conforme a Resolução do Conselho Acadêmico de 

http://www.posgeo.ufba.br/
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Ensino CAE/UFBA, No. 01/2017. 
 
E conforme esta resolução, além do número total de vagas ofertadas pelo Programa (Mestrado e 
Doutorado), serão admitidos até quatro estudantes (vagas supranumerárias), sendo uma vaga 
para cada uma das categorias de identificação, a saber: indígena, quilombola, pessoa com 
deficiência e pessoa trans (transexuais, transgêneros e travestis), desde que se autodeclararem e 
confirmarem sua condição de optante, no ato da inscrição, através do Modelo de autodeclaração  
(anexo III) do formulário de inscrição, referente a esta modalidade de reserva de vagas. 
 
6. RESULTADO FINAL 
 

A nota mínima ponderada segundo os pesos estabelecidos neste edital para a aprovação é 7,0 
(sete) pontos. 
 
O resultado final da seleção será divulgado na página do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia/POSGEO (https://posgeo.ufba.br) e na página do facebook do POSGEO – Posgeo 
Ufba – UFBA, a partir do dia 06 de dezembro de 2018. 
 
Para os candidatos reprovados, as notas serão enviadas para os e-mails informados pelos 
candidatos.   
 
Observação: 
 
Para fins de desempate, será analisado o currículo dos candidatos envolvidos; 
A relação dos candidatos aprovados na fase final obedecerá a uma lista decrescente de 
classificação com a respectiva nota final. 
 
7. BOLSAS DE ESTUDO 

 
O POSGEO-UFBA recebe cotas de bolsas de estudos para mestrado e doutorado oriundas da 
CAPES, do CNPQ e da FAPESB. As bolsas de estudo são concedidas ao POSGEO-UFBA que 
mediante um edital específico são outorgadas aos alunos regulares do programa. 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 (mestrado e doutorado) e pelo Coordenador e Vice-Coordenador do POSGEO-UFBA.  
 
8. RECURSOS 
 
Aos candidatos que se sentirem prejudicados ao longo da avaliação, caberá recurso contra o 
resultado de cada fase do processo seletivo. Os recursos, parciais ou finais, deverão indicar, 
claramente e de forma objetiva, a sua justificativa, assim como os seguintes dados: [1] nome e 
CPF do candidato; [2] solicitação; [3] item do Edital que justifica o pedido. A solicitação deve ser 
encaminhada (por e-mail e assinada) ao Coordenador do POSGEO-UFBA no seguinte endereço 
eletrônico: posgeo@ufba.br.  
 
O prazo para o recebimento do recursos da fase final da seleção será até 10 dias – e até às 16:00 
horas – a partir do dia da divulgação dos resultados finais. E a divulgação dos resultados dos 
recursos será dois dias após o recebimento dos recursos. 
 
 

http://www.posgeo.ufba.br/
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Lista de Professores com as respectivas linhas de pesquisa e os números de vagas disponíveis 

para orientação – Doutorado/2019 
 

LINHA I - ANÁLISE URBANA E REGIONAL 

PROFESSORES VAGAS DISPONÍVEIS 

Dr. Alcides dos Santos Caldas 01 
Dr. Angelo Szaniecki Perret Serpa  01 
Dr. Antonio Angelo M. da Fonseca 01 
Dr. Gilberto Corso 01 
Dra. Gilca Garcia de Oliveira  01 
Dra. Maria Auxiliadora da Silva  02 
Total  07 

 
 

LINHA II - ESTUDOS AMBIENTAIS E ANÁLISE DO TERRITÓRIO 

PROFESSORES VAGAS DISPONÍVEIS 

Dr. Alisson Duarte Diniz 01 
Dr. Antonio Puentes Torres  01 
Dra. Catherine Prost 01 
Dra. Dária Maria C. Nascimento  01 
Total  04 

 
 
 
LEITURAS SUGERIDAS PARA A PROVA DISSERTATIVA POR LINHAS DE PESQUISA  
 
- LINHA DE PESQUISA: ANÁLISE URBANA E REGIONAL 
 
BEZZI, Meri Lourdes. Região: uma (Re)visão historiográfica – da gênese aos novos paradigmas. 
Santa Maria: Editora da UFSM, 2004.  

BRANDÃO, CARLOS. Território e desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o 
global. Campinas: Editora Unicamp, 2007. 

CASTRO, Iná Elias de; CORRÊA, Roberto Lobato; GOMES, Paulo Cesar da Costa (Orgs.). 
Geografia: conceitos e temas. 16 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 

GOMES, Paulo Cesar da Costa. Geografia e modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1996. 

GREGORY, Derek; MARTIN, Ron; SMITH, Graham. Geografia humana: sociedade, espaço e 

ciência social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004.  

KAUTSKY, KARL. A questão agrária. 3. ed. São Paulo: Proposta Editorial, 1980. 

LOPES DE SOUZA, MARCELO. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio 

http://www.posgeo.ufba.br/
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de Janeiro: Bertrand, Brasil, 2013. 

MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2008. 

MARTINS, JOSÉ DE SOUZA. Cativeiro da terra. São Paulo: Hucitec, 1990. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização.  6. Ed. São Paulo: Hucitec, 2001. 

SMITH, NEIL. Desenvolvimento desigual: natureza, capital e a produção do espaço. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. 

VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Dois séculos de pensamento sobre a cidade. Ilhéus: 
Editus, 1999. 

 

- LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS AMBIENTAIS E ANÁLISE DO TERRITÓRIO 
 
BERTRAND, Georges; BERTRAND, Claude. A geografia e as ciências da natureza. In: PASSOS, 
Messias Modesto dos (Org.). Uma geografia transversal e de travessias: o meio ambiente 
através dos territórios e das temporalidades. Maringá: Massoni, 2007. p. 98 -117 

BRANDÃO, CARLOS. Território e desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o 
global. Campinas: Editora Unicamp, 2007. 

CASTRO, Iná. Geografia e Política: território, escalas de ação e instituições. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 

MENEZES, Paulo Márcio Leal de; FERNANDES, Manoel do Couto. Roteiro de Cartografia. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2013. 

ARAUJO, GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA; ALMEIDA, JOSIMAR RIBEIRO; GUERRA, 
ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA (Orgs.). Gestão ambiental de áreas degradadas. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

FIGUERÓ, Adriano Severo; FOLETO, Eliane (Orgs.). Diálogos em Geografia Física. Santa 
Maria: Editora UFSM, 2011. 

SILVA, Teresa Cardoso da. Da teoria à prática geografia: abordagem transdisciplinar proposta 
por Jean Tricart. Florianópolis: EDUFSC, 2011.  

AMORIM, Margarete; SANT'ANNA NETO João Lima; MONTEIRO Ana (Orgs.). Climatologia 
urbana e regional: questões teóricas e estudo de caso. São Paulo: Outras Expressões, 2013.  

Sposito, Eliseu Savério; SANT'ANNA NETO João Lima (Orgs.). Uma Geografia em movimento. 
São Paulo: Expressão Popular, 2010.  

GREGORY, K. J. : A natureza da Geografia Física. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. 

SANJAUME, Maria Sala; VILLANUEVA, Ramon J. Batalla. Teoría y métodos en Geografia 
Fisica. Madrid: Sintesis, 1996.  

VEYRET, Yvette  Os riscos: o homem como agressor e vitima do meio ambiente. São Paulo: 
Contexto, 2007.  
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ANEXO I 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO (DOUTORADO) - 2019 
 

Eu, _____________________________________, professor(a) credenciado(a) no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFBA, declaro meu compromisso em 

orientar a pesquisa de tese de doutorado do(a) candidato(a)  

______________________________________________, na linha de pesquisa 

______________________________________________ caso ele(a) seja aprovado(a) no 

processo seletivo para ingresso na turma de 201_ do POSGEO-UFBA.  

 
                                                                    Salvador-Ba,        /         / 201__ 

 
 
 
Assinatura 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – DOUTORADO 2019 
 
1. Informações pessoais 

Nome:  

Filiação 

Pai:  Mãe:  

Local e data de nascimento:  

Cédula de Identidade: 

 

Órgão: 

  

Emissão:    /    / 

 

CPF: 

  

Passaporte (estrangeiro): 

  

Titulo de Eleitor: 

 

Zona:  Seção:  

Banco: Banco do Brasil 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:  

 
 
 
5. Já possui proficiência em língua estrangeira no(s) idioma(s): 

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

 
6. Fará prova de compreensão em língua estrangeira no(s) idioma(s): 

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

Observação: Candidato estrangeiro fará prova de proficiência em idioma português. 
 
7. Titulo do Projeto para a Tese 
 

 
8. Linha de pesquisa na qual fara a seleção. 
  
(____) Análise Urbana e Regional              (____) Estudos Ambientais e Análise do Território. 
 

9. Sugestão de orientador (a) credenciado no POSGEO-UFBA:  

Nome:   

 
 
 

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 
2019.1 
 
 
LOCAL: DATA: ASSINATURA: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
SECRETARIA DO PROGRAMA 
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ANEXO III 
 

AUTODECLARAÇÕES 
 

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

[  ] Amarelo (segundo o IBGE) 
[  ] Branco (segundo o IBGE) 
[  ] Indígena (segundo o IBGE) 
[  ] Pardo (segundo o IBGE) 

[  ] Preto (segundo o IBGE) 
[  ] Quilombola 
[  ] Pessoa com Deficiência 
[ ] 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) 
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ANEXO IV 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO (DISSERTAÇÃO OU TESE) E PARA AVALIAÇÃO 
DA ENTREVISTA E DEFESA DA PROPOSTA DE PESQUISA 

Critérios Pesos % 

Mestrado Doutorado 

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

 
15 

 
15 

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. 

 
 

15 

 
 

15 

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. 

 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 

30 

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

5 5 

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

5 5 

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

 
10 

 
10 

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. 

 
 
5 

 
 
5 

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

 
10 

 
10 

IX. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Experiência prática vinculada ao tema e/ou ao objeto de estudo proposto. 

5 5 
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