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A  COORDENAÇÃO  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  GEOGRAFIA 

(PPGGeo) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ, no uso de 

suas atribuições legais e regulamentares, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que  se encontram abertas  as  inscrições  para  aluno especial  -  2018 para o Curso de Pós-

graduação  em  Geografia,  nível  Mestrado  e  Doutorado  na  área  de  concentração: 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NOS DOMÍNIOS DO CERRADO BRASILEIRO e  está 

constituído em duas Linhas de Pesquisa,  a saber:  Linha 1:  Análise ambiental  do Cerrado 

brasileiro; Linha 2: Organização e gestão do espaço rural e urbano do Cerrado brasileiro. 

1 - Alunos Especiais: são aqueles matriculados apenas em disciplinas isoladas com ou sem 

vínculo com qualquer Programa de Pós-graduação da UFG, com direito a um certificado de 

aprovação em disciplinas, expedido pela Comissão de Pós-graduação;

2 – Público Alvo:  1 -  Discentes vinculados a programas de pós-graduação de outras IES 

nacionais ou estrangeiras; 2 - Portadores de diploma de curso superior;

3  -  Período  de  inscrições:  de  26  a  09  de  agosto  de  2018,  no  horário  das  08h00min  às 

12h00min e das 13h00min às 16h00min na Secretaria Geral de Pós-graduação da UFG/REJ, 

situada no Prédio da Pós-graduação do Campus Jatobá situado na Cidade Universitária José 

Cruciano de Araújo, Rodovia BR 364, Km 195, n.º 3.800, CEP 75.801-615, Regional Jataí, 

Jataí - GO. Telefone (64) 3606-8331; e-mail: sgp.ufg@gmail.com;

3.1 - Não serão aceitas inscrições por procuração, correio ou via e-mail.

3.2 - As informações fornecidas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade 

do candidato, cabendo à instituição a prerrogativa de excluir do Processo Seletivo aquele que 

não  tiver  dentro  dos  parâmetros  exigidos  por  esse  edital.  O  candidato  que  preencher  o 

formulário  de  forma  ilegível  e/ou  que  fornecer  dados  inverídicos  ou  que  estejam  em 

desacordo com o solicitado será automaticamente desclassificado. Não anexar os documentos 

solicitados, resultará na não aceitação da inscrição.
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4 - Vagas: Serão ofertadas um total de 11 (onze) vagas: 02 (duas) vagas para a disciplina 

Estatística  aplicada à análise  geográfica,  ministrada  pela  Profa.  Dra.  Márcia  Cristina  da 

Cunha,  03  (três)  vagas  para  a  disciplina  Tópicos  Especiais  em  Ciências  Geográficas:  

Educação Ambiental com Vistas à Autonomia do Sujeito, ministrada pela Profa. Dra. Mariana 

Crepaldi de Paula, 03 (três) vagas para a disciplina Restauração Ecológica, ministrada pelo 

Prof.  Dr.  Frederico  Augusto  Guimarães  Guilherme  e  03  (três)  vagas  para  a  disciplina 

Descrição e Análise da Vegetação do Cerrado, ministrada pelo Prof. Dr. Frederico Augusto 

Guimarães  Guilherme.  As  disciplinas  serão  ministradas  nos  dias  e  horários  dispostos  no 

quadro a seguir:

Terça Quarta Quinta

Das 08:00 às 
12:00

Tópicos Especiais em 
Ciências Geográficas: 

Educação Ambiental com 
Vistas à Autonomia do 

Sujeito

Estatística aplicada à 
análise geográfica

Das 13:30 às 
17:30 Restauração Ecológica

Disciplina concentrada: Descrição e Análise da Vegetação do Cerrado: De 22 a 24 de agosto de 
2018; De 03 a 06 de setembro de 2018.

5  -  Documentação  para  inscrição  -  Cópia  dos  seguintes  documentos:  A)  Diploma  de 

graduação (frente e verso) ou certificado de Colação de Grau; B) Histórico Escolar; C) RG; 

D) CPF; E) Para candidatos estrangeiros entregar cópia do RNE com visto de estudante ou 

visto Mercosul; F) Currículo Lattes com documentação comprobatória;

6 – Da classificação: Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas ofertadas, 

os docentes responsáveis pela  disciplina classificarão os candidatos a  partir  da análise do 

perfil acadêmico no Currículo Lattes, seguindo os mesmos critérios e planilha de pontuação 

utilizada no processo seletivo para alunos regulares do PPGGeo;

7 – Resultados das solicitações: A listagem com os nomes dos candidatos cujas solicitações 

forem deferidas pela Coordenação de Curso será publicada na homepage do programa no dia 

13 de agosto de 2018. 

7.1 - O candidato terá 48 horas para apresentar recurso contra a homologação preliminar das 

solicitações.

7.2 – O resultado final será publicado na homepage do programa até o dia 16 de agosto de 

2018. 



8 - A matrícula será realizada no dia 17 de agosto, das 08h às 16h, na Secretaria Geral de Pós-

graduação.  O candidato selecionado deverá participar  das  aulas  e assinar  a  frequência da 

disciplina para a qual foi aprovado.

9 – Cronograma:

Quadro 1. Cronograma do processo seletivo para Estudante Especial do Edital n° 3/2018 do 

PPGGeo

ATIVIDADE DATA HORÁRIO

Período de inscrição 26/07/2018 a 
09/08/2018

Até às 17h00min

Divulgação do resultado preliminar das 
solicitações

13/08/2018 até às 17h00min

Data limite para interposição de recursos 
referentes ao resultado preliminar

15/08/2018 até às 17h00min

Divulgação do resultado final 16/08/2018 até às 17h00min

Matrícula dos estudantes especiais 17/08/2018 até às 17h00min

10 - Das disposições gerais: 

10. 1 - A inscrição do candidato implicará na sua aceitação às normas para este Processo 

Seletivo, contidas neste Edital.

10. 2 - As aulas do PPGeo das disciplinas com vagas para alunos especiais terão início a partir 

de 20 de agosto de 2018. 

10.3 - Acarretará na exclusão do candidato ao Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste Edital, 

ou nos comunicados correspondentes, bem como o tratamento incorreto e, ou, descortês a 

qualquer pessoa envolvida neste Processo Seletivo.

10.4 - O candidato deverá manter o seu endereço atualizado, na Secretaria Geral da Pós-

graduação, enquanto estiver participando do Processo de Seletivo.

10.5 - O recursos que tratam o item 7.1. deverá ser protocolados diretamente na Secretaria 

Geral da Pós-graduação, não sendo aceitos encaminhamentos via correio e/ou qualquer outro 

tipo de encaminhamento. 

10.6  -  Os  discentes  em  caráter  de  Estudante  Especial  matriculados,  serão  regidos  pelo 

Regulamento,  Resoluções  e  Normas  do  PPGGeo-UFG,  assim  como  pelos  documentos 

normativos da UFG pertinentes ao assunto.



10.7 - A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como 

alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de deste 

processo seletivo.

10.8 - Os casos omissos no presente Edital serão avaliados e resolvidos pela Coordenadoria 

do Programa ou Comissão de Seleção do PPGGeo-UFG.

Jataí, 26 de julho de 2018.

Prof. Dr. Alécio Perini Martins
Subcoordenador do PPG Geografia

Regional Jataí/UFG



REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO - ALUNO ESPECIAL

Nome: ________________________________________________, CPF:________________ 

RG:__________________ Órgão e Estado Expedidor: _____/____ , requer  sua INSCRIÇÃO 

na disciplina de Pós-graduação abaixo relacionada, na qualidade de Aluno Especial:

Nome da disciplina: ___________________________________________________________

Professor: ________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Telefone para contato: ________________________________________________________

                       _____________________________________
Assinatura

Jataí,          de                          de  2018.


