UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

EDITAL SELEÇÃO MESTRADO TURMA 2016
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 e numero de vagas por professor
no endereço www.posgeo.ufba.br) 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 dissertação, 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 no valor de R$ 85,00
(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 e do
histórico escolar (autenticada ou apresentação do documento original para conferência).
Solicita-se o mesmo para candidatos estrangeiros ou brasileiros que estudaram no exterior;
Currículo completo e impresso no formato Lattes/CNPq, Comprovado (fotocópias
autenticadas dos documentos ou conferidas com a apresentação dos originais).

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 o idioma estrangeiro da sua opção:
alemão, espanhol, francês ou inglês, para fazer a prova de compreensão em língua
estrangeira.

Poderão ficar isentos deste exame os candidatos que apresentarem comprovantes de
proficiência de nível médio (nos idiomas citados anteriormente) realizados em
instituições credenciadas para realizar 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.

No caso da inscrição realizada apenas com certificado de conclusão de curso de
graduação, o(a) candidato(a) selecionado(a) deverá apresentar, no ato da matrícula, o
diploma de graduação, sob pena de perda da vaga.
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3. INSCRIÇÃO
A inscrição será realizada no período de 18/12/2015 a 15/03/2016 através de correspondência
SEDEX (desde que seja postada até 15 de março de 2016, com toda a documentação exigida),
endereçada a: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia - POSGEO, 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
No curso de mestrado poderão ser oferecidas até 24 (vinte e quatro) vagas para candidatos
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil e 01 (uma) vaga para candidatos estrangeiros não
residentes no Brasil. Ver a lista de professores credenciados pelo POSGEO-UFBA que oferecem
vagas neste edital para orientação de mestrado.
Observação:
O POSGEO convidará um representante estudantil regularmente matriculado no Mestrado
para acompanhar o processo de seleção.
1.

PERÍODO DE SELEÇÃO: 04 de abril de 2016 a 11 de maio de 2016.

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 prova de compreensão em língua estrangeira (eliminatória e classificatória),
também com o tema vinculado à linha de pesquisa selecionada pelo candidato. Somente
passarão para a 2a etapa os candidatos aprovados na 1a etapa.
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 dissertação e a outros
tópicos de relevância para a formação do futuro mestrando.
Observação:
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 mínima de 7,0 (sete) pontos.
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1a ETAPA – dias 04 e 05 de abril de 2016 das 09:00 às 12:00 h
Candidato(a)s residentes no Brasil farão provas em Salvador-Ba, no Instituto de Geociências da
UFBA - (Local a combinar).
Candidato(a)s estrangeiro(a)s não residentes no Brasil farão provas em Embaixada Brasileira no
país de residência do candidato, nos dias e horários definidos neste edital ou definidos pela
respectiva Embaixada.
a)

Dia 04/04/2016 das 9:00 às 12:00 h - Prova Dissertativa: serão avaliados o conhecimento e
a capacidade de argumentação do candidato em relação ao tema vinculado à linha de
pesquisa selecionada pelo candidato. Terá caráter eliminatório e classificatório – duração 3h.
b) Dia 05/04/2016 das 9:00 às 12:00 h - Prova escrita de compreensão em língua estrangeira
(alemão, espanhol, francês ou inglês): tradução livre, de caráter eliminatório e classificatório,
e também com o tema vinculado à linha de pesquisa selecionada pelo candidato – duração
3h.
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 secretaria do curso e via e-mail informado pelo
candidato selecionado, até 19/04/2016.
Observação para o(a)s candidato(a)s estrangeiro(a)s:
a)

b)

c)

d)

Os candidatos estrangeiros não residentes no Brasil que utilizarão bolsa de estudos
concedidas por instituição brasileira de fomento à pesquisa serão dispensados da prova de
Geografia. Nesse caso, os mesmos deverão enviar o comprovante de recebimento da bolsa;
A proficiência em compreensão 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;
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;
Todos os custos financeiros envolvidos no processo de seleção são de responsabilidade
exclusiva do(a)s candidato(a)s e não têm devolução.
2a ETAPA – pudendo começar a partir do 20/04/2016 até 11/05/2016
(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, na página do facebook
(Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFBA) e no mural da Secretaria do POSGEOUFBA, instalado no Instituto de Geociências da UFBA, Campus de Ondina –Salvador-BA.
Candidato(a)s residentes no Brasil farão entrevistas presenciais em Salvador-BA, no Instituto de
Geociências da UFBA – (Local a combinar).
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Candidato(a)s estrangeiro(a)s não residentes no Brasil farão entrevistas no país de residência do
candidato, nos dias e horários definidos neste edital.
É de exclusiva responsabilidade do(a)s candidato(a)s informar-se 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.
2.

APROVAÇÃO E SELEÇÃO

A nota mínima ponderada segundo os pesos estabelecidos neste edital para a aprovação é 7,0
(sete inteiros).
O resultado final será divulgado até o dia 11 de Maio de 2016.
Observação:
A relação dos candidatos aprovados obedecerá a uma lista decrescente de classificação com a
respectiva nota final e, em caso de desempate, será analisado o Currículo dos candidatos
envolvidos.
3.

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 as normas das 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.
4.

RECLAMAÇÃO

Na existência de reclamações na primeira etapa da seleção, será instituída uma comissão no dia
20/04/2016 no horário da manhã (08 as 12 h) para receber por escrito e assinado o processo de
reclamação.
Na existência de reclamações na segunda etapa da seleção, será instituída uma comissão no
dia 12/05/2016 no horário da manhã (08 as 12 h) para receber por escrito e assinado o processo
de reclamação.
A comissão terá um prazo máximo de 10 dias para emitir parecer.
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Lista dos Professores Credenciados que oferecem vagas para Orientação em Nível de
Mestrado:
Docentes Permanentes:
Dr. Alisson Duarte Diniz
Dr. Alcides dos Santos Caldas
Dr. Angelo S. Perret Serpa
Dr. Antonio Angelo Martins da Fonseca
Dr. Antonio Puentes Torres
Dra. Catherine Prost
Dr. Cristovão Brito
Dra. Dária Maria Cardoso Nascimento
Dr. Emanuel Fernando Reis de Jesus

Dra. Gilca Garcia de Oliveira
Dra. Gisele Mara Hadlich
Dr. José Antônio Lobo dos Santos
Dr. Marco Antônio Tomasoni
Dra. Maria Auxiliadora da Silva
Dra. Noeli Pertile

Docentes colaboradores:
Dra. Creuza Santos Lage
Dr. Júlio César de Sá da Rocha

LEITURAS SUGERIDAS PARA A PROVA DISSERTATIVA POR LINHAS DE PESQUISA
- LINHA DE PESQUISA: ANÁLISE URBANA E REGIONAL
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 (Org.).
Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.
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.
KAUTSKY, Karl. A questão agrária. 3. ed. São Paulo: Proposta Editorial, 1980.
LOPES DE SOUZA, Marcelo. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de
Janeiro: Bertrand, Brasil, 2013.
MARTINS, José de Souza. Cativeiro da terra. São Paulo: Hucitec, 1990.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo – razão e emoção. São Paulo: Hucitec,
1996.
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.
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- 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.
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 (Org.). Gestão ambiental de áreas degradadas. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2005.
FIGUERÓ, Adriano Severo; FOLETO, Eliane (Org.). 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 (Org.). Climatologia
urbana e regional: questões teóricas e estudo de caso. São Paulo: Outras Expressões, 2013.
Sposito, Eliseu Savério; SANT'ANNA NETO João Lima (Org.). 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 (MESTRADO)

Eu,

_________________________________________________,

professor(a)

credenciado(a) no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFBA, declaro meu
compromisso

em

orientar

a

pesquisa

de

dissertação

candidato(a)_______________________________________,

de

na

mestrado

linha

de

do(a)

pesquisa

____________________________________________ caso ele(a) seja aprovado(a) no
processo seletivo para ingresso na turma de 2016 do POSGEO-UFBA.

Salvador-Ba,

/

/ 201_

Assinatura
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – MESTRADO 2016
1. Informações pessoais
Nome:
FILIAÇÃO

Pai:

Mãe:

Local e data de nascimento:
Cédula de Identidade:

Órgão:

Passaporte (estrangeiro):
Banco:

Banco do Brasil

Emissão:

/

/

CPF:

Titulo de Eleitor:

Zona:

Agência:

Seção:

Conta corrente:

2. Endereço
Logradouro:

No

Casa:
Apartamento:

Bairro:
Cidade:

Uf:

Telefone: (
Celular: (

CEP:

)
)

E-mail:
3. Formação Profissional
Graduação:
Instituição Universitária:
Ano de início:
Mestrado:

Ano de conclusão:

Instituição Universitária:
Ano de início:

Ano de conclusão:

4. Outras Informações
Estado civil:
Local de trabalho:
Cargo:
Telefones:
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5. Já possui proficiência em língua estrangeira no(s) idioma(s):
Inglês ( )
Francês ( )
Espanhol ( )

Alemão (

)

6. Fará prova de compreensão em língua estrangeira no idioma:
Inglês ( )
Francês ( )
Espanhol ( )

Alemão (

)

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

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

(____) Estudos Ambientais e Análise do Território.

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
Mestrado 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 2016.

LOCAL:

DATA:

ASSINATURA:

SECRETARIA DO PROGRAMA
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