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PROCESSO SELETIVO 2021 – CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO ORAL 

ORIENTAÇÃO GERAL AOS CANDIDATOS 

1. A segunda etapa do Processo Seletivo 2021 do PPGGeo/IESA/UFG, referente ao Exame Oral, ocorrerá entre os dias 22/02 e 05/03/2021. 

2. Conforme estabelecido no Edital n. 03/2020, essa etapa será realizada de forma remota, por meio da plataforma Google Meet, com gravação 
de áudio e vídeo de cada sessão, com duração máxima de 30 minutos, e contará com a presença exclusivamente do(a) candidato(a) e dos 
membros da banca avaliadora. 

3. O Google Meet funciona de maneira mais adequada no navegador Google Chrome (atualizado), e também pode ser usado em celulares e 
tablets, desde que o aplicativo esteja instalado nesses dispositivos. Recomenda-se que o(a) candidato(a) teste o uso do aplicativo com 
antecedência, verificando a funcionalidade do áudio, do vídeo e do microfone, que são obrigatórios durante o Exame Oral. 

4. Os(as) candidatos(as) foram organizados(as) em salas específicas (conforme os cronogramas listados nas próximas páginas), as quais serão 
conduzidas por dois docentes do PPGGeo, que farão as avaliações (conforme os critérios indicados no Edital n. 03/2020). E cada candidato(a) 
deve ficar atento ao link correto para sua sala e ao dia e horário para sua participação, não sendo permitida a mudança de dia ou horário. 

5. O(A) candidato(a) que não estiver presente na sala virtual do Exame Oral no dia e horário agendado será eliminado(a) do processo seletivo.  
6. Recomendamos que o(a) candidato(a) esteja em um ambiente silencioso e iluminado, com conexão estável à internet e use fone de ouvido 

com microfone, para evitar ruídos externos. 
7. Na hipótese de ocorrer algum problema técnico durante a sua prova, como queda de conexão ou de energia elétrica, o(a) candidato(a) deve 

entrar outra vez no mesmo link, o mais rápido possível, para reestabelecer a comunicação com os membros da banca.  

8. E caso isso não seja possível, o(a) candidato(a) deve enviar e-mail imediatamente para selecao.posgeo.iesa@ufg.br, comunicando o ocorrido. 
Será reagendado novo horário, respeitado o cronograma estabelecido no Edital n. 03/2020, e comunicado ao candidato por envio de e-mail 
com essa finalidade. 
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PROCESSO SELETIVO 2021 – AVALIAÇÃO ORAL 

LINHA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA 

MESTRADO / DOUTORADO 

Dia 22/02 – 14 às 17h50 – Coordenadora da sala: Míriam Aparecida Bueno 

Inscrição Candidato(a) Projeto Avaliador 1 Avaliador 2 Dia / Hora 

M-022 Gustavo de Resende 
A prática da pedagogia histórica-crítica no ensino de geografia 
crítica 

Míriam Vanilton 22/02, 14h00 

D-010 Joao Carlos de Lima Neto 
Contribuições da prática profissional à formação inicial de 
professores em geografia 

Míriam Vanilton 22/02, 14h40 

D-054 
Pedro Paulo Mesquita 
Mendes 

A BNCC: as implicações da terminologia ciências humanas para 
formação de professores em geografia Míriam Vanilton 22/02, 15h20 

D-055 Suely Pereira de Sousa 
A reforma educacional – pacto pela educação no estado de Goiás: 
as implicações no trabalho docente 

Míriam Vanilton 22/02, 16h00 

D-023 Afonso Vieira Ferreira 
Limites e possibilidades para o desenvolvimento profissional 
docente do professor de geografia 

Míriam Lana 22/02, 16h40 

D-021 
Rebecca Micaely Alves 
Pedrosa 

Imagens no ensino de geografia: o desenho como avaliador da 
percepção ambiental dos alunos do ensino fundamental Míriam Eliana 22/02, 17h20 

Link para acesso à sala no Google Meet: https://meet.google.com/vhh-uwiw-rkp 

Atenção: o(a) candidato(a) só deve acessar a sala no horário estabelecido, e aguardar que o(a) coordenador(a) da sessão libere sua entrada. 
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PROCESSO SELETIVO 2021 – AVALIAÇÃO ORAL 

LINHA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA 

MESTRADO / DOUTORADO 

Dia 23/02 – 14 às 17h50 – Coordenador da sala: Lana de Souza Cavalcanti 

Inscrição Candidato(a) Projeto Avaliador 1 Avaliador 2 Dia / Hora 

M-018 
Mayra Nayara Nair dos 
Santos 

Ensino remoto de geografia: desafios enfrentados pelos alunos e 
professores no cenário pandêmico da COVID-19 Alex Eliana 23/02, 14h00 

M-027 Wanessa Santos Silva 
O trabalho de campo em parques urbanos no ensino de geografia: 
um estudo dos componentes físico-naturais e da questão 
ambiental 

Eliana Vanilton 23/02, 14h40 

M-028 
Rosilene Martins de 
Almeida 

A integração em geografia e didática: análise da produção 
acadêmica entre 2010 a 2020 Lana Eliana 23/02, 15h20 

M-033 Victor Alves Santos 
Ensino-aprendizagem a respeito da concepção de cidade e do 
conceito de lugar 

Lana Vanilton 23/02, 16h00 

D-018 
Euzemar Fátima Lopes 
Siqueira 

Narrativas de professores (as) das escolas do campo de mato 
grosso, sobre as práticas educativas e as perspectivas abordadas 
por eles (as) em sala de aula em relação à agroecologia: desafios e 
possibilidades 

Denis 
Richter 

Eliana  23/02, 16h40 

D-069 
Luana Maria Xavier Silva 
Abreu 

Histórias infantis e mapas mentais: uma contribuição do 
pensamento espacial no ensino de geografia nos anos iniciais do 
ensino fundamental 

Denis 
Richter 

Adriana 23/02, 17h20 

Link para acesso à sala no Google Meet: https://meet.google.com/vhh-uwiw-rkp 

Atenção: o(a) candidato(a) só deve acessar a sala no horário estabelecido, e aguardar que o(a) coordenador(a) da sessão libere sua entrada. 



 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2021 – AVALIAÇÃO ORAL 

LINHA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA 

MESTRADO / DOUTORADO 

Dia 24/02 – 14 às 17h50 – Coordenador da sala: Denis Richter 

Inscrição Candidato(a) Projeto Avaliador 1 Avaliador 2 Dia / Hora 

M-009 
Maria Eduarda Andrade 
de Faria 

A escala intraurbana nos conteúdos sobre cidade nas aulas de 
geografia dos anos finais do ensino fundamental Denis Eliana 24/02, 14h00 

M-013 Ykaro Feliphe Sousa Silva 
Histórias em quadrinhos como instrumento de mediação para os 
estudos da relação campo e cidade no ensino de geografia nos 
anos iniciais do ensino fundamental 

Denis Lana 24/02, 14h40 

M-014 Carolina Moreira Veloso 
A importância do material cartográfico coletivo e individual no 
ambiente escolar para a construção de um conhecimento crítico 

Denis Míriam 24/02, 15h20 

M-015 Stephani da Cruz Faria 
O atlas escolar de bacias hidrográficas urbanas para mobilização de 
conhecimentos geográficos na prática docente 

Denis Míriam 24/02, 16h00 

D-058 
Fernando José Primo do 
Nascimento 

A educação das relações étnico-raciais nos currículos de geografia 
das universidades federais brasileiras Denis Alex 24/02, 16h40 

M-011 
Mauricélia Cândida de 
Brito 

A concepção dos alunos do 9º ano da Escola Estadual Major 
Alberto Nobrega, em relação a centralidade urbana da região 44 
de Goiânia-GO 

Denis Vanilton 24/02, 17h20 

Link para acesso à sala no Google Meet: https://meet.google.com/vhh-uwiw-rkp 

Atenção: o(a) candidato(a) só deve acessar a sala no horário estabelecido, e aguardar que o(a) coordenador(a) da sessão libere sua entrada. 
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PROCESSO SELETIVO 2021 – AVALIAÇÃO ORAL 

LINHA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA 

MESTRADO / DOUTORADO 

Dia 26/02 – 14 às 18h20 – Coordenadora da sala: Adriana Olívia Alves 

Inscrição Candidato(a) Projeto Avaliador 1 Avaliador 2 Dia / Hora 

D-044 Gerson Ribeiro da Rosa 
O ensino de climatologia no ensino médio a partir da 
implementação do Documento de Referência Curricular para Mato 
Grosso (DRC/MT-EM) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

Adriana Juliana 26/02, 14h00 

M-029 
Anderson Felipe Leite dos 
Santos 

O ensino de solos na geografia escolar: percepções a partir da 
formação e da prática pedagógica de professores da Escola 
Municipal Tiradentes, localizada na cidade de Campina Grande - PB 

Adriana Juliana 26/02, 14h40 

M-032 Mariana Brockes Campos 
O lugar da mulher no livro didático de geografia: uma análise dos 
conteúdos, representações e discursos 

Adriana Alex 26/02, 15h20 

M-039 Lais Neves Pereira 
A face excludente das redes informacionais: um olhar sobre o 
sistema educacional público em Goiânia no contexto da COVID-19 

Vanilton Alex 26/02, 16h00 

D-025 
Marilene Dantas Cruz 
Marinho  

O conhecimento geográfico: construções de quebra-cabeças a 
partir da categoria lugar em Catalão – Goiás Adriana Lana 26/02, 16h40 

D-043 
Almerinda Auxiliadora de 
Souza Silva 

O ensino de geofrafia do lugar pelo lugar: uma abordagem 
significativa no contexto da cidade de Cáceres/MT Adriana Lana 26/02, 17h20 

M-021 Priscila de Sousa Leal 
O ensino dos componentes físico-naturais na educação básica: 
uma abordagem para além do conceito de sustentabilidade 

Adriana Lana 26/02, 17h50 

Link para acesso à sala no Google Meet: https://meet.google.com/vhh-uwiw-rkp 

Atenção: o(a) candidato(a) só deve acessar a sala no horário estabelecido, e aguardar que o(a) coordenador(a) da sessão libere sua entrada. 


