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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGEO/UFCAT 

 
EDITAL PPGEO/UFCAT 004/2022 

 
Processo Seletivo para Ingresso em Pós-Doutorado Estratégico 

2022-2025 de acordo com o Edital CAPES nº 16/2022 
 

O Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGEO) da 
Universidade Federal de Catalão – UFCAT, torna público o Processo de 
Seleção de candidatos(as) para o Programa de Pós- Doutorado de 2022-
2025 – PDPG, Edital CAPES n. 16/2022, com bolsa CAPES.  

Este Processo Seletivo está aberto a Doutores nas áreas de 
conhecimento de Geografia. 

 
1. DO OBJETO 

1.1.  Este Edital se refere ao Processo Seletivo de 1 (uma) vaga com bolsa 
para Doutor titulado há no máximo 5 (cinco) anos, a contar da data da 
implementação da bolsa. 

1.2. O objeto deste Edital é decorrente do Edital CAPES n. 16/2022 – 
Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Pós-
Doutorado Estratégico “EM CONSOLIDAÇÃO”, cuja proposta de 
referência é o Projeto: “ASPECTOS DAS PAISAGENS DO CERRADO E AS 
TRANSFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS” (Anexo 1), vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) da 
Universidade Federal de Catalão, já aprovado na CAPES. 

1.3. O Projeto Referência, conforme o Anexo 1 deste Edital, será 
desenvolvido em duas Fases, a serem cumpridas atendendo os 
respectivos objetivos específicos e metas estabelecidas, a serem 
previstos nos Planos de Trabalho e Projetos de Pesquisa de cada 
Fase: 
Fase I – Atividades atinentes aos aspectos geoambientais e 
realização de análises físico-químicas, conforme o especificado. 
Fase II – Atividades atinentes aos aspectos socioambientais e 
socioeconômicos do processo de ocupação e transformação da área 
foco da pesquisa. 

1.3.1. A Fase I será desenvolvida no período de março de 2023 a fevereiro 
de 2024, regida por este Edital; a Fase II será desenvolvida no 
período de março de 2024 a fevereiro de 2025, conforme Edital a ser 
publicado. 

1.4. A partir de 06/12/2022, estará disponível na Página oficial do 
PPGEO/UFCAT o presente Edital, bem como seus Anexos: Anexo 1 - 
Projeto de Referência, Anexo 2 - Cronograma, Anexo 3 - Formulário de 
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Inscrição, Anexo 4 – Modelo do Projeto de Pesquisa, Anexo 5 – Modelo 
do Plano de Trabalho, Anexo 6 - Formulário de Recursos, Anexo 7 – 
Portaria de Nomeação da Comissão de Seleção. 

1.5. São condições para ser aprovado no Processo Seletivo regulado por 
este Edital: 

a) Realizar a inscrição no Processo Seletivo, apresentando os 
documentos solicitados e ter a mesma deferida. 

b) Ser classificado(a) nas avaliações do Projeto de Pesquisa, Plano de 
trabalho, Produção Científica Acadêmica e Arguição de acordo com 
pontuação determinada pelos critérios deste edital. 

1.6. O valor da Bolsa de Pós doutorado ofertada pelo PPGEO/CAPES está 
divulgado em: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes 
-e-programas/bolsas/prestacao-de- contas/valores-de-bolsas 

1.7. O período de atividades do Pós-doutorado é de 1 (um) ano (12 meses) 
a partir da data de matrícula, sendo também a duração respectiva da 
Bolsa. 
 

2. CONDIÇÕES E PRÉ REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
2.1. Ter titulação com Doutorado há no máximo 5 (cinco) anos. 
2.2. Deverá trabalhar em regime de dedicação exclusiva nas atividades de 

Pós-Doutorado. 
2.3. Possuir dispensa integral de sua instituição de origem ou não ter vínculo 

empregatício formal. 
2.4. Residir no município de Catalão (GO), área de influência direta, durante o 

período do Pós-Doutorado. 
2.5. Deve ter experiência e habilidades com sistemas de informações 

geográficas e conhecimento sobre subsistemas de áreas úmidas e/ou 
Veredas. 

2.6. Deve ter boa comunicação escrita e oral, facilidade para trabalhar em 
equipe e disponibilidade para participar de seminários, de eventos 
científicos nacionais e internacionais, de aulas presenciais e de 
campanhas de levantamento de dados em áreas rurais do município de 
Catalão (GO). 

2.7. É também desejável, mas não obrigatório, possuir habilidades básicas 
com estatística e planilhas, leitura de análises físico-químicas de 
amostras de água e sedimentos, manuseio de drones, e que esteja 
atualizado com a legislação ambiental no âmbito federal, estadual e/ou 
municipal, mais especificamente do munícipio de Catalão (GO). 

3. DO PROCESSO SELETIVO 
3.1. O Processo Seletivo especificado por este Edital é composto por 

Avaliação do Projeto de Pesquisa, Plano de Trabalho, Análise de 
Curriculum Lattes e Arguição Oral, com caráter classificatório. 

mailto:mestradogeografia@gmail.com
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3.2. O Projeto de Pesquisa e o Plano de Trabalho deverão ser desenvolvidos 
a partir da proposta “ASPECTOS DAS PAISAGENS DO CERRADO E AS 
TRANSFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS”, apresentado e aprovado no 
Edital da CAPES nº 16/2022. Disponível no Anexo 1 deste Edital, cujo 
objetivos são: 

3.2.1  “Objetivo geral - Desenvolver estudos sistematizados sobre os componentes 
físicos, biogeográficos, socioambientais e culturais presentes nas paisagens do 
Bioma Cerrado, no sentido de fornecer os elementos essenciais para a garantia 
de sua preservação”. 

3.2.1.1. “Objetivos específicos 
a) Realizar levantamentos bibliográficos referentes aos estudos sobre o Cerrado; 
b) Desenvolver procedimentos conceituais e metodológicos para a compreensão dos 

diferentes subsistemas do Cerrado e seus processos de ocupação; 
c) Estudar as diferentes fitofisionomias do Bioma Cerrado, suas relações botânicas e 

edáficas; 
d) Realizar estudos pré-históricos e históricos sobre os processos socioambientais e 

culturais de ocupação da região do Cerrado; 
e) Realizar levantamentos dos diferentes aspectos físicos, geoambientais e/ou 

socioculturais presentes nas paisagens do Cerrado; 
f) Realizar levantamentos, climáticos, pedológicos e hídricos nos diferentes sistemas 

biogeográficos do Cerrado; 
g) Estudar os diferentes sistemas biogeográficos presentes no Bioma Cerrado; 
h) Realizar levantamentos, coletas e classificação de seres vivos e minerais no Bioma 

Cerrado; 
i) Estudar os subsistemas de Vereda presentes no Cerrado e as paisagens 

decorrentes; 
j) Construir e apresentar documentos cartográficos referentes às paisagens do Cerrado 

em seus diferentes enfoques; 
k)  [Fase 2] 
l)  [Fase 2] 
m) Levantar e mapear as áreas de Veredas remanescentes na região do Chapadão de 

Catalão (GO) e região conexa; 
n) Realizar levantamentos físico-químicos dos diferentes componentes geoambientais 

(bióticos e abióticos) presentes nas paisagens do Cerrado; 
o) Desenvolver subsídios técnicos que promovam a preservação da qualidade dos 

recursos hídricos no Bioma Cerrado; 
p) Gerar contribuições cientifica e publicações como resultado de pesquisas; 
q) Propiciar a produção e testagem de material didático e científicos referente às 

paisagens do Cerrado; 
r) Proporcionar estudos referentes ao ensino-aprendizagem em Geografia e paisagens 

do Cerrado; 
s) Apresentar contribuições acadêmico-científicas referentes às paisagens do Cerrado.” 

3.3. O Projeto de Pesquisa e o Plano de Trabalho devem ser apresentados 
de acordo com os modelos disponíveis nos Anexos 4 e 5 deste Edital. 

3.4. O Projeto de Pesquisa e o Plano de Trabalho não devem ultrapassar 
30 (trinta) páginas cada um. 
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3.5. As avaliações do Projeto de Pesquisa e do Plano de Trabalho serão 
baseadas na aderência da proposta ao Projeto de Referência 
“ASPECTOS DAS PAISAGENS DO CERRADO E AS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS” (Anexo 1), no rigor científico e metodológico, na 
relevância dos resultados esperados, na viabilidade de execução das 
atividades, na organização textual e domínio da língua portuguesa. 

3.5.1. O(A) candidato(a) poderá ser eliminado(a) do Processo Seletivo se o Projeto de 
Pesquisa e Plano de Trabalho apresentados não forem compatíveis com o 
Projeto Referência (Anexo 1 deste Edital) e/ou em caso de plágio de qualquer 
espécie. 

3.6. A avaliação do Currículo Lattes será baseada apenas nos itens 
especificados, de acordo com os seguintes critérios de pontuação 
constantes do Quadro 1 abaixo: 

 
QUADRO 1 – Critérios de pontuação 
Item Documento comprobatório Nota 
Artigo publicado em periódico científico 
classificados no sistema Qualis A (CAPES).  
Cada artigo será avaliado de acordo com a 
classificação do periódico no sistema Qualis 
(CAPES) vigente na data da publicação. 
Máximo 6,0 pontos 

Cópia do artigo ou link para o website 
que conste os dados da publicação 
(nome da revista, autores, data de 
publicação, título do artigo, ISBN, 
ISSN ou DOI). 

 
 

1,5 

Artigo publicado em periódico científico 
classificados no sistema Qualis B (CAPES).  
Cada artigo será avaliado de acordo com a 
classificação do periódico no sistema Qualis 
(CAPES) vigente na data da publicação. 
Máximo 3,0 pontos 

Cópia do artigo ou link para o website 
que conste os dados da publicação 
(nome da revista, autores, data de 
publicação, título do artigo, ISBN, 
ISSN ou DOI) 

 
 

1,0 

Livro publicado de autoria própria com ISBN 
ou ISSN. Máximo 2,0 pontos 

Ficha catalográfica com número ISBN 
ou ISSN e cópia do livro. 

 
1,0 

Organização de livro ou capítulo publicado em 
livro com ISBN ou ISSN. Máximo 2,0 pontos 

Ficha catalográfica com número ISBN 
ou ISSN e cópia do capítulo. 

 
0,5 

Experiência no Exterior. Doutorado 
Sanduíche ou Estágio como Professor 
Visitante. Máximo 0,5 ponto 

Comprovante emitido pela instituição 
ou comprovante da instituição de 
fomento. 

 
0,5 

Orientações Concluídas Mestrado e/ou 
Doutorado.  
Máximo 2,0 pontos 

Declaração da instituição de Ensino/ 
pesquisa sobre a atividade 
desenvolvida. 

 
0,5 

Organização de eventos.  
Máximo 0,5 ponto 

Declaração da instituição 
organizadora ou link de acesso à 
equipe organizadora do evento. 

 
0,25 

Artigo completo publicado em anais de 
eventos acadêmicos e científicos nacionais 
em área correlata à Geografia.  
Máximo 1,0 ponto 

Cópia do artigo ou link para o website 
que conste os dados da publicação 
(nome do evento, autores, data de 
publicação, título do artigo). 

 
0,20 

Experiência Docente no Ensino Superior. 
Máximo 4,0 pontos 

Documento comprobatório da 
instituição de Ensino Superior. Será 
considerada cada disciplina ofertada 
por semestre. 

 
0,5 
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3.7. Os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados via e-mail do 
Programa (mestradogeografia@gmail.com) no ato da inscrição, 
juntamente com o formulário de inscrição e anexos.  

3.7.1. Não serão aceitos novos documentos após a data de inscrição, e nem 
mesmo na interposição de recurso. Salienta-se que a documentação 
deverá ser encaminhada vinculada ao Formulário de Inscrição 
IMPRETERIVELMENTE no formato PDF. 

3.8. A Arguição Oral será realizada por vídeo conferência, via Google Meet, 
de forma que o horário das arguições, os links das salas virtuais serão 
enviados por e-mail, de acordo com a data especificada no Cronograma 
do Processo Seletivo (ANEXO 2). 

3.9. Para acesso, o(a) candidato(a) deve dispor de computador pessoal com 
câmera, a qual deverá ficar ativa/ligada durante a arguição e ter uma conta no 
Google, pela qual seja o único(a) responsável. 

3.10. O período de realização da Arguição será filmado com o consentimento de 
todos(as) os(as) candidatos(as), gravado e arquivado. O arquivo poderá ser 
usado em caso de solicitação de recursos. 

3.11. O(A) candidato(a) deverá estar disponível para as arguições no horário 
agendado, sendo que o prazo de tolerância é de, no máximo, até 5 
(cinco) minutos de atraso. 

3.12. Durante a arguição os(as) candidato(as) serão avaliados(as) 
considerando a aderência e coerência do Projeto de Pesquisa e do 
Plano de Trabalho em relação ao Projeto de Referência “ASPECTOS 
DAS PAISAGENS DO CERRADO E AS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS” (Anexo 1), na capacidade argumentativa e no 
compromisso com as propostas do Programa de Pós-doutorado do 
PPGEO/UFCAT. 

3.13. O(A) candidato(a) será desclassificado(a) do Processo Seletivo se não 
comparecer à sua Sessão de Arguição. 

3.14. A avaliação considerará a capacidade de argumentação lógica, o 
conhecimento técnico sobre os temas para desenvolvimento no Pós-
Doutorado e o domínio da língua portuguesa, entre outros aspectos. 

3.15. Cada item da avaliação receberá uma nota de 0 a 10 (zero a dez). 
3.16. A Nota Final do Processo Seletivo será composta pela seguinte equação: 

NF = [(2,0 x PP) + (2,0 x PT) + (3,0 x CL) + (3,0 x Arg)] / 10 

Onde: 
NF = Nota Final 
PP = Nota do Projeto de Pesquisa  
PT = Nota do Plano de Trabalho  
CL = Nota do Currículo Lattes 
Arg = Nota da Arguição 

3.15. A Nota Final do Processo Seletivo será no mínimo 0 (zero) e no máximo 10 
(dez) pontos. 

mailto:mestradogeografia@gmail.com
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4. DAS  INSCRIÇÕES 
4.1. A inscrição será feita por meio de Formulário de Inscrição (Anexo 3) 

deste Edital, do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFCAT.  
4.2. O envio de documentos deve ser feito EXCLUSIVAMENTE no formato 

PDF no e-mail mestradogeografia@gmail.com.  
4.3. No ato da Inscrição, o(a) candidato(a) deverá inserir/anexar os demais 

documentos solicitados neste Edital. 
4.4. São documentos obrigatórios para a Inscrição de todos(as) os(as) 

candidatos(as): 
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado com 

concordância com os termos do presente Edital (Anexo 3). 
b) Cópia legível da Carteira de Identidade; 
c) Cópia do CPF, se não constar da Carteira de Identidade; 
d) Cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para os homens, 

salvo se o(a) candidato(a) for estrangeiro(a); 
e) Cópia do Histórico Escolar do Doutorado; 
f) Cópia do Diploma do Doutorado, ou declaração de possível formando 

em Programa de Pós-Graduação que esteja relacionado às áreas de 
Geografia. 

g) Cópia do Projeto de Pesquisa, conforme o Anexo 4. 
h) Cópia do Plano de Trabalho, conforme o Anexo 5. 
i) Cópia do Curriculum preenchido na Plataforma Lattes (cadastro e 

preenchimento do Currículo no modelo Lattes no site: 
http://lattes.cnpq.br, com a devida comprovação. 

j) Uma Cópia simples dos documentos comprobatórios dos itens 
referentes à Análise da Produção Científica Acadêmica, declarados no 
Currículo. 

k) Declaração de liberação integral do trabalho, no período de 01/03/2023 
a 28/02/2024, ou comprovação/declaração de não haver vínculo 
empregatício e declaração de dedicação exclusiva ao Pós-Doutorado. 

l) Tratando-se de cidadão(ã) estrangeiro(a), deverá apresentar 
Passaporte com visto válido de entrada e estadia no Brasil, 
compatível com a realização das atividades atinentes a este Edital. 

4.4.1. Serão aceitos somente arquivos digitalizados, legíveis, convertidos para o 
formato PDF e anexados ao respectivo e-mail de inscrição, conforme 
especificado neste Edital, sem o uso de bancos virtuais. Os documentos 
devem ser organizados em três (3) arquivos distintos (A, B e C) e, portanto, 
gerando 03 anexos no e-mail de inscrição:  

I -  Arquivo A: Documentação Geral 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, em conformidade 

mailto:mestradogeografia@gmail.com
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com o especificado neste Edital e Anexos 
b) Cópia do Diploma de Doutorado – ou documento equivalente; 
c) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Doutorado, emitido pelo órgão 

competente; 
d) Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso) ou, para estrangeiros(as) 

residentes no Brasil, do RNE ou documento similar (Carteira de Motorista NÃO 
substitui); 

e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) – se não constar na Identidade; 
f) Cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para os homens, 

salvo se o(a) candidato(a) for estrangeiro(a); 
g) Declaração de liberação integral do trabalho, no período de 01/03/2023 

a 28/02/2024, ou comprovação/declaração de não haver vínculo 
empregatício e declaração de dedicação exclusiva ao Pós-Doutorado; 

h) Outros comprovantes, se necessários, segundo as especificidades constantes 
deste Edital. 

II - Arquivo B: Avaliação Curricular 
a) Cópia do Curriculum Lattes atualizado, (a partir de 2018), no modelo Lattes, 

preenchido na página de CNPq (https://lattes.cnpq.br/), devidamente 
comprovada, organizada e numerada sequencialmente, conforme o disposto 
na Planilha de Pontuação do Curriculum Lattes, segundo o Anexo II deste 
Edital; 

b) Será admitido como elemento de comprovação para a produção acadêmica a 
capa, ficha catalográfica, primeira e a última página de artigos, relatórios e 
livros/capítulos, além de certificados e outros documentos comprobatórios;  

c) Todos os comprovantes dos produtos e atividades informadas no Curriculum 
Lattes devem ser escaneados em formato PDF e reunidos em ARQUIVO 
ÚNICO, o qual deverá ser anexado junto ao respectivo e-mail de Inscrição. 
Devendo os mesmos estarem ordenados, segmentados e numerados de 
acordo com a ordem constante na Planilha de Pontuação de títulos e 
produção científica, conforme Anexo II deste Edital. 

III - Arquivo C: Projeto de Pesquisa  e  Plano de Trabalho 
a) Uma (1) cópia digital em formato PDF com a devida identificação do nome do 

Pré-Projeto de Pesquisa pretendido pelo(a) candidato(a), de acordo com o 
“Roteiro para Elaboração de Projetos de Pesquisa”, (Anexo 4 deste Edital); 

b) Uma (1) cópia digital em formato PDF com a devida identificação do nome do 
Plano de Trabalho pretendido pelo(a) candidato(a), de acordo com o “Roteiro 
para Elaboração de Projetos de Pesquisa”, (Anexo 5 deste Edital). 

4.4.2.  O(A) candidato(a), ao apresentar a documentação requerida, se 
responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas. 

5. DO  DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 
5.2. Somente será aceita a inscrição do(a) candidato(a) que atender a todos 

os requisitos exigidos e contiver todos os documentos obrigatórios 
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solicitados, conforme estabelecido neste Edital. 
5.3. As inscrições deferidas e indeferidas (com os motivos do indeferimento) 

serão divulgadas na página do PPGEO/UFCAT 
(https://posgraduacao_geografia.catalao.ufg.br/). 

a) Será indeferida a inscrição cujo Formulário de Inscrição esteja com 
preenchimento incompleto ou incorreto; 

b) Que não apresentar no ato da inscrição toda documentação 
obrigatória exigida; 

c) Que não tenha cumprido quaisquer dos demais requisitos exigidos 
neste Edital. 

5.4. O(A) candidato(a) que tiver sua inscrição indeferida poderá interpor 
recurso, se o desejar, devidamente justificado por escrito (Anexo 6), 
apresentando-o no prazo estabelecido no Cronograma deste Processo 
Seletivo (Anexo 2), encaminhando para o endereço eletrônico 
mestradogeografia@gmail.com, deixando explícitas as razões que o 
fundamentam. 

5.5. Na interposição do recurso não será admitida a inclusão de nenhum 
documento além daqueles já apresentados por ocasião do pedido de 
inscrição. 

5.6. Decorrido o prazo da interposição de recurso, o mesmo será julgado 
pela Comissão de Seleção do PPGEO/UFCAT, nomeada para o fim 
(Anexo 7), observando-se o Cronograma estabelecido neste Edital (Anexo 
2). Após a análise, Comissão de Seleção providenciará a divulgação 
das inscrições deferidas e indeferidas. 

6. DA VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES E INFORMAÇÕES PRESTADAS 
PELOS CANDIDATOS 

6.2. A UFCAT e/ou o PPGEO reservam-se o direito de, a qualquer momento, 
exigir que haja comprovação da veracidade das declarações ou 
informações prestadas no Processo Seletivo. Em caso de não 
cumprimento pelo(a) candidato(a), este(a) poderá ser desclassificado(a) 
ou ter sua inscrição ou matrícula indeferida, sem prejuízo das 
providências judiciais cabíveis por parte do PPGEO e UFCAT. 

6.3. Qualquer candidato(a) ou não, também poderá suscitar dúvida quanto 
às declarações ou informações prestadas por candidato(a) ao 
Processo Seletivo, mediante manifestação consubstanciada, 
encaminhada formalmente por escrito à Comissão de Seleção de Pós-
doutorado do PPGEO e protocolado diretamente na Secretaria do 
PPGEO/UFCAT.  

6.4. Será assegurado ao(a) candidato(a) que tiver sua inscrição indeferida ou 
desclassificação do Processo, o direito à ampla defesa e ao contraditório, 
conforme datas e prazos estabelecidos. 
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7. DA  COMISSÃO PRELIMINAR DE SELEÇÃO 
7.3. A Comissão Preliminar de Seleção será constituída pelos seguintes 

Docentes pertencentes ao quadro do PPGEO/UFCAT, conforme 
Portaria PPGEO/UFCAT nº 006/2022 assim constituída: 
Prof. Dr. João Donizete Lima - Presidente; 
Prof. Dr. Idelvone Mendes Ferreira - Membro; 
Prof. Dr. Rafael de Ávila Rodrigues - Membro; 
Profª. Dra. Ana Paula Novais Pires Koga - Membro; 
Profª. Dra. Patrícia Francisca de Matos – Membro.  

7.4. O(a) candidato(a) poderá alegar suspeição ou impedimento contra qualquer 
membro da Comissão de Seleção, no prazo de até 48 horas úteis, a contar da sua 
divulgação em aviso público no sítio da internet 
(https://posgraduacao_geografia.catalao.ufg.br/) e/ou placar de avisos do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO/UFCAT), localizado no 
Bloco A Campus I da UFCAT, dos componentes da Comissão, formalizada em 
petição por escrito, devidamente fundamentada e instruída com provas 
pertinentes, destinada à CPGC-IGEO/UFCAT, apontando uma ou mais restrições 
estabelecidas, conforme os Artigos 18 e 20 da Lei nº 9.784/1999, que deverá ser 
formalmente protocolada junto à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia/UFCAT, conforme especificado para o fim. 

7.5. Será considerado suspeição automática em relação aos componentes da 
Comissão de Seleção, casos de parentescos até o segundo grau, e/ou casos de 
relações de trabalho formal institucional/departamental. 

8. DA  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
8.2. A divulgação dos resultados será feita na página eletrônica do 

PPGEO/UFCAT (https://posgraduacao_geografia.catalao.ufg.br/), de 
acordo com as datas previstas no Cronograma (Anexo 2). 

8.3. Será criada uma lista de classificação de candidatos(as) com a 
composição das notas do Projeto de Pesquisa, Plano de Trabalho, da 
Produção Científica Acadêmica e da Arguição. 

8.4. A lista de classificados conterá o nome do(a) candidato(a) e sua respectiva 
classificação e avaliações no Processo Seletivo. 

8.5. Em caso de empate de pontuação, serão utilizados como critérios de 
desempate, em primeiro lugar, ser Graduado(a) em Geografia; em segundo 
lugar, a nota da Produção Científica Acadêmica; em terceiro lugar, o(a) 
candidato(a) com maior nota na avaliação da Projeto de Pesquisa e 
Plano de Trabalho e, persistindo o empate, será dada preferência ao(a) 
candidato(a) com atividades desenvolvidas no exterior. 

8.6. A apresentação de recursos relativos aos resultados deverá ser feita de 
acordo com os prazos estabelecidos no Cronograma deste Edital, através 
do e-mail mestradogeografia@gmail.com, conforme o estabelecido neste 
Edital. 

8.7. Caso o(a) candidato(a) aprovado(a) desista da vaga ou apresente 
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inconsistência na documentação para a matrícula, será convocado o(a) 
próximo(a) candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo. 

9. DA MATRÍCULA 

9.2. O(A) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar, no ato da matrícula, os 
seguintes Documentos Obrigatórios para inserção no Programa de Pós-
doutorado – PPGEO/UFCAT: 
I. 01 foto 3x4 recente; 
II. 01 cópia da Cédula de Identidade - (Carteira de Motorista NÃO substitui); 

III. 01 cópia do CPF (se não constar na Carteira de Identidade); 
IV. 01 cópia do Título de Eleitor, com a devida declaração/comprovação 

de regularidade eleitoral; 
V. Cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para os homens, 

salvo se o(a) candidato(a) for estrangeiro(a); 
VI. 01 cópia do Diploma da Doutorado (Declarações ou Atestados de 

Conclusão devem ser originais com data recente); 
VII. 01 cópia do Histórico Escolar do Doutorado; 

VIII. Se casado(a), 01 cópia da Certidão de Casamento; 
IX. 01 cópia do Certificado de Reservista, para os homens; 
X. 01 cópia impressa e 01 cópia digital do Projeto de Pesquisa; 

XI. 01 cópia impressa e 01 cópia digital do Plano de Trabalho. 
9.2.1. O(a) candidato(a) deverá apresentar os(as) originais e respectivas cópias de 

todos os documentos e itens obrigatórios para a autenticação, quando for o caso, 
no ato da Matrícula no Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFCAT, 
especificado no Item 9.2. deste Edital, se classificado/aprovado e convocado, ou 
apresentar as respectivas cópias já devidamente autenticadas em Cartório. 

9.3. Em caso de detecção de inconsistências na documentação do(a) 
candidato(a) ou a ausência de algum documento impossibilitará a 
confirmação da matrícula, caracterizando o não preenchimento da vaga 
e ensejando a chamada de candidato da lista de espera. 

9.4.  A matrícula, para o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a), ocorrerá de 
forma presencial, no dia 14 de fevereiro de 2023, no horário das 09h às 12h e das 
14 às 16h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFCAT, 
na Sala 22 do Bloco “A”, situada no Instituto de Geografia/UFCAT.  

9.5. Não haverá, sob qualquer pretexto, matrícula provisória, condicional ou 
extemporânea neste Processo Seletivo e Programa de Pós-Graduação. 

9.6. A não realização da matrícula pelo(a) candidato(a) classificado/aprovado(a), 
conforme documentação, data e horário especificados, implicará na automática 
perca da vaga de Estágio Pós-Doutoral no Programa e Pós-Graduação em 
Geografia/UFCAT. 

9.7. O início das atividades obedecerá ao Cronograma publicado neste Edital. 
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10. DAS  DISPOSIÇÕES  GERAIS 
10.1. Como atividade obrigatória, semestralmente deverá ser apresentado a 

CPPG/UFCAT Relatório consubstanciado sobre as atividades 
desenvolvidas no Projeto de Pesquisas e outras atividades 
desenvolvidas, além das previstas no Plano de Trabalho. 

10.2. O(A) Bolsista deverá fazer o Estagio Docência e ministrar disciplinas 
formais no Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFCAT e nos 
Cursos de Graduação em Geografia/UFCAT, no período de vigência da 
Bolsa e em conformidade com o Calendário Acadêmico do IGEO/UFCAT. 

10.3. Deverá, como resultados das atividades da Pesquisa, ser publicado 
produção cientifica, sempre vinculadas aos Orientadores e ao 
PPGEO/UFCAT. 

10.4. O(A) Bolsista poderá ser chamado(a) a realizar coorientações e 
participações em Comissões Avaliadoras em atividades cientificas e/ou 
acadêmicas desenvolvidas pelos Cursos do IGEO/UFCAT, entre outras 
atividades acadêmicas. 

 
11.   DAS  DISPOSIÇÕES  FINAIS  E  TRANSITÓRIAS 
11.1. A Inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação compulsória das Normas 

para este Processo Seletivo contidas neste Edital, na Resolução CEPEC/UFG 
1403/2016, ou outra que venha a substituí-la, na Resolução CEPEC/UFG no 
1502/2017 (Regulamento do Programa) ou outra que venha a substituí-la, 
demais Normas do Programa, da CAPES, da UFCAT, e dos comunicados 
formais do PPGEO/UFCAT. 

11.2. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou 
extemporânea neste Processo Seletivo. 

11.3. O PPGEO/UFCAT não se responsabiliza por pedido de inscrição ao presente 
Processo Seletivo não recebido e/ou não confirmado por motivos de ordem 
técnica, falhas de envio ou comunicação, problemas de congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a recepção 
da Inscrição.  

11.4. Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos ao Processo Seletivo do qual 
trata este Edital. 

11.5. O(a) candidato(a) será eliminado(a) do Processo Seletivo por plágio, burla ou 
tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste Edital ou nos 
comunicados, normas regulamentares da UFCAT, bem como por tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo. 

11.6. O não comparecimento do(a) candidato(a) em quaisquer das fases/etapas do 
Processo Seletivo resultará em sua eliminação deste Processo Seletivo. 

11.7. Cientifica-se que em função do Processo de Instalação da Universidade Federal 
de Catalão, conforme Lei Federal nº 13.634, de 20 de março de 2018, e pela 
consequente Tutoria Administrativa/Pedagógica da Universidade Federal de 
Goiás, documentos formais emitidos podem conter logomarcas e denominações 
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ora de apenas uma das Instituições, ora das duas Instituições, mantendo‐se o 
valor legal do referido documento emitido. 

11.8. Integram este Edital: 
a) Anexo 1 – Projeto Referência; 
b) Anexo 2 - Cronograma de Atividades; 
c) Anexo 3 – Formulário de Inscrição; 
d) Anexo 4 – Modelo do Projeto de Pesquisa; 
e) Anexo 5 – Modelo do Plano de Trabalho; 
f) Anexo 6 - Modelo do Formulário para recuso; 
g) Anexo 7 - Portaria de Nomeação da Comissão de Seleção. 

11.9. Na realização do Processo Seletivo Pós-Doc - 2022 do PPGEO/UFCAT serão 
observadas as medidas sanitárias para o combate do Covid-19 e outras 
moléstias e/ou outros motivos alheios ao Processo, devendo todos os 
participantes e envolvidos observarem as normas estabelecidas. 

11.10. Em caso de problemas de ordem técnica na UFCAT (como queda de energia, 
falta de internet, entre outros) durante a realização das Etapas/Provas do 
Processo Seletivo, a atividade poderá ser reprogramada. 

11.11. Os horários constantes neste Edital PPGEO/UFCAT nº 004/2022 adota o 
Horário Oficial de Brasília-Brasil. 

11.12. É obrigação do(a) candidato(a) manter atualizado seu endereço eletrônico (e-
mail) e telefone junto a Secretaria do Programa, sob pena de não receber as 
comunicações referentes ao Processo Seletivo, se não o fizer. 

11.13. É vedada a permanência e presença de candidatos(as) concorrentes nos 
recintos, mesmo que virtuais, em que estão sendo realizados os Exames 
Escritos e/ou Orais com Defesa do Projeto de Pesquisa e Arguição ao(a) 
Candidato(a), resguardando o livre acesso apenas à Comissão de Seleção, 
Coordenadoria do Programa, aos Avaliadores e, excepcionalmente, à Secretária 
Administrativa do PPGEO/UFCAT. 

11.14. É vedada a permanência de terceiros que não fazem parte da Coordenadoria do 
Programa ou da Comissão de Seleção nos recintos/ambientes que abrigam e/ou 
dão suporte à realização das atividades inerentes ao Processo Seletivo. 

11.15.  É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a providência das 
documentações e respectivas cópias pertinentes a este Processo Seletivo e/ou 
Matrícula, caso seja classificado/aprovado no mesmo. 

11.16. Todos os custos financeiros, deslocamentos, materiais e suportes 
computacionais e de internet, entre outros, para a participação/realização do 
Processo Seletivo, constante deste Edital, será de responsabilidade do(a) 
interessado(a)/candidato(a). 

11.17. O Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFCAT e/ou a UFCAT não 
fornecerá nenhum material e/ou referencial bibliográfico referenciado neste 
Edital ou outra documentação pertinente para a realização do Processo Seletivo 
e/ou Matrícula se classificado/aprovado no Processo, nem mesmo as condições 
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físicas particulares e atinentes à cada candidato(a), sendo de responsabilidade 
exclusiva do(a) candidato(a) interessado(a) a providência dos mesmos para a 
devida consecução das etapas estabelecidas. 

11.18. Não haverá devolução de material e/ou documentação apresentada neste 
Processo Seletivo aos(as) candidatos(as) inscritos(as). 

11.19.  O prazo para interposição de recurso após a divulgação do Edital, e/ou de 
qualquer etapa do Processo Seletivo, e/ou dos resultados preliminares, é de até 
48 (quarenta e oito) horas; findo esse prazo, conforme Cronograma (Anexo 2 
deste Edital), não serão admitidos recursos de etapas anteriores.  

11.20. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção e/ou 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFCAT. 

 
Catalão (GO), 06 de dezembro de 2022. 

 
 
 

 
Prof. Dr. João Donizete Lima 
Coordenado do PPGEO/UFCAT 
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Anexo 1  –  23 p. 
 

Projeto Referência 
 

PROJETO  DE  PESQUISA  E  EXTENSÃO 
 

Prof. Dr.  IDELVONE  MENDES  FERREIRA 
Coordenador 

 
 

Profª. Dra. ESTEVANE  DE  PAULA  PONTES  MENDES 
Subcoordenadora 

 

 

ASPECTOS  DAS  PAISAGENS  DO  CERRADO 
 E AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 (VIGÊNCIA  DO  ROJETO:    2022   a   2025) 
 

Projeto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 
Geografia e ao Instituto de Geografia da Universidade Federal 
de Catalão como requisito para desenvolvimentos de atividades 
de pesquisas e extensão junto ao Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Socioambientais – NEPSA/CNPq-UFCAT 

 

UNIDADE ACADÊMICA:  INSTITUTO DE GEOGRAFIA 
CURSO: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
NÚMERO DO CADASTRO NA PRPPG/SAPP:  041452  (cadastro anterior na UFG) 
 
GRANDE ÁREA DO CONHECIMENTO (CNPq):  CIENCIAS HUMANAS 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO (CNPq):  GEOGRAFIA 
 
SUB-ÁREAS  DO  CONHECIMENTO (CNPq):  GEOGRAFIA  REGIONAL 
 
TÍTULO DAS LINHAS DE PESQUISA: 1 -  ESTUDOS AMBIENTAIS; 

2 – DINÂMICA DOS ESPAÇOS RURAL E URBANO 
 

 
 

CATALÃO (GO) 
2022 
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PROJETO  DE  PESQUISA  E  EXTENSÃO 
 

 

ASPECTOS  DAS  PAISAGENS  DO  CERRADO 
 E  AS  TRANSFORMAÇÕES  SOCIOAMBIENTAIS 

 
EQUIPE    EXECUTORA   DO   PROJETO 

Prof. Dr. Idelvone Mendes Ferreira PPGeografia  
Instituto de Geografia/UFCAT 

Coordenador 

Profª. Dra. Estevane de Paula P. Mendes PPGeografia 
 Instituto de Geografia/UFCAT 

Subcoordenadora 

Prof. Dr. João Donizete Lima PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Prof. Dr. Gilmar Alves de Avelar PPGeografia  
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Prof. Dr. Ronaldo da Silva PPGeografia  
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Profª. Dra. Ana Paula Pires Novais Koga PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Profª. Dra. Carmem Lucia Costa PPGeografia  
Instituto de eografia/UFCAT 

Participante 

Profª. Dra. Magda Valéria da Silva PPGeografia  
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Profª. Dra. Patrícia Francisca Matos PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Prof. Dr. Rafael de Ávila Rodrigues PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Profª. Dra. Thallita Isabela Silva Martins 
Nazar 

PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Prof. Dr. José Henrique Rodrigues 
Stacciarini 

PPGeografia  
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

Téc. Ms. Priscila Querino de Lima PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 
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Resumo: No processo de avaliação de uma paisagem, tem-se que considerar uma série de 
fatores que estão condicionados a percepção da mesma. Neste trabalho sobre os aspectos 
conceituais e empíricos das paisagens, a temática foi desenvolvida sob a ótica da 
inserção/visão/percepção considerando o ambiente do Cerrado enquanto ambiente 
perceptivo, cujos fatores são inerentes a cada um dos componentes locais e/ou regionais, 
onde o espaço geográfico exerce suas influências. Este estudo versa sobre o processo 
histórico da construção dos conceitos e de diferentes processos de degradação 
geoambiental da região e do Bioma Cerrado, buscando a compreensão dos fatos inerentes e 
decorrentes da intervenção do homem, considerando os contextos pré-histórico e histórico, 
nos subsistemas existentes no Cerrado na região do Brasil Central, mais especificamente, 
através de uma análise comparativa espacial e temporal fundamentada em pesquisas 
bibliográficas, laboratoriais e em experiências vivenciadas em campo. Nesse contexto, a 
pesquisa procura apresentar as transformações ocorridas, a partir das interferências 
antrópicas, através de práticas iniciadas desde a pré-história até o contexto atual das 
práticas agropastoris decorrentes da expansão da agricultura na região, que vêm interferindo 
de forma impiedosa na paisagem e na percepção dos moradores, uma vez que promove as 
alterações no ambiente, refletindo na vida cotidiana dos mesmos e demais componentes da 
biota e ecossistemas, nas relações biogeográficas e na paisagem local, consequentemente 
na emissão de conceitos experenciados, o que tem refletido no processo de sobrevivências 
das diferentes paisagens do Cerrado e seus reflexos na biota. 
 
Palavras-chave: Cerrado. Processos de ocupação. Paisagens vividas. Aspectos 
conceituais. Antropização. 
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1  INTRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

No processo de análise de uma paisagem, temos que considerar uma série de fatores 
que estão condicionados a percepção da mesma. Nessa pesquisa sobre o Cerrado e suas 
paisagens, sob a ótica da inserção/visão/percepção, esses fatores são inerentes a cada um 
dos componentes locais, onde o espaço geográfico exercerá suas influências regionais e 
locais. Nesse contexto, procurar-se-á desenvolver esta temática utilizando as diferentes 
paisagens do Bioma Cerrado como referência, no entanto, não se pode falar das paisagens 
sem considerar sua importância e sua inserção dinâmica ecossistêmica dos diferentes biomas 
do Brasil. 

A grande região ocupada pelo Cerrado, com cerca de dois milhões de Km² do território 
Brasileiro, se consolidou, no final do século XX e início do século XXI, como uma fronteira de 
desenvolvimento suportando um crescente aumento da produção agropastoril, fato que vem 
refletindo, de forma marcante, na paisagem e suas relações ecodinâmicas e na população 
humana local, consequentemente na cultura local. 

A modernização das técnicas produtivas no campo, em especial na área do Cerrado, 
aliada a um acréscimo constante de investimentos de capitais subsidiados pelas políticas e 
programas oficiais e privados, propiciaram um avanço indiscriminado sobre as áreas cobertas 
pelo Cerrado, principalmente na região Centro-Oeste do Brasil. A área do Cerrado tem se 
consubstanciado numa “opção viável” para as práticas da moderna agropecuária, em face da 
extensa área agricultável, da facilidade de mecanização, clima adequado às práticas 
agropastoris, das facilidades para a incorporação de insumos químicos, dos preços 
relativamente baixo das terras, da disponibilidade de “fartos” recursos hídricos na região, 
proximidade dos centros consumidores, boa rede viária e complexos intermodais de 
transportes e, ainda, pela forte concentração fundiária. Além destes aspectos, acrescenta-se a 
desvalorização proposital do Cerrado em seus aspectos naturais, culturais e científicos. 

Estudos diversos e em diferentes ciências indicam uma área aberta, superior a 85 
milhões de hectares, até o ano 2000, representando aproximadamente 48% da superfície do 
Cerrado no Brasil (WWF, 1995; FERREIRA, 2008). Hoje, esse avanço indiscriminado, sem um 
plano de manejo sustentado tem ameaçado, substancialmente, a biodiversidade do Cerrado. 
Apesar de sua aparente uniformidade, o Cerrado guarda uma grande variedade de espécies, 
vegetais, animais e outros seres vivos, bem como variados e importantes subsistemas, dentre 
os quais as Veredas, configurando-se como sua mais expressiva fonte de águas. Estima-se 
que 1/3 da biota Brasileira e cerca de 5% da fauna e flora mundial se encontram no Cerrado 
Brasileiro, como afirmam Ribeiro e Walter (1998). 

Em particular, as Veredas se constituem em importante subsistema do Cerrado, 
possuindo, além do significado ecológico, um papel socioeconômico e estético paisagístico que 
lhe confere importância regional, principalmente quanto ao aspecto de constituírem refúgios 
fauno-florísticos, onde várias espécies da fauna e da flora, além dos demais seres vivos, são 
encontradas e dependes desse ambiente para sua sobrevivência. Alem disso, constituem 
ambientes de nascedouros das fontes hídricas do Planalto Central Brasileiro, que alimentam os 
cursos d’água que formam a rede hídrica local/regional e são utilizados para os projetos de 
irrigação e para dessedentação de animais. 

Com a degradação acelerada do Cerrado, seus subsistemas têm siso afetados de 
diferentes formas e intensidades, merecendo destaque as áreas de Veredas que têm sido 
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atingidas, não se respeitando a legislação em vigor, na qual está estabelecido que as mesmas 
são áreas de preservação permanente, portanto áreas intocáveis, conforme consta da 
Resolução CONAMA2 n. 303, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre Parâmetros, 
definições e Limites de Ares de Preservação Permanente, em seu Artigo 2º - Inciso III,  e Artigo 
3º - Inciso IV, que diz: 

III – Vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou 
cabeceiras de cursos d’água, onde há ocorrência de solos hidromorficos, 
caracterizados predominantemente por renques de buritis do brejo (Mauritia 
flexuosa) e outras formas de vegetação típica. 
[...] Art. 3º - Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
[...] IV – em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 
 

Considerando um contexto pré-histórico, a região do Cerrado foi ocupada por povos 
de diferentes etnias e suas tradições há mais de 15.000 anos A.P. (antes do presente). Já no 
contexto histórico, o processo de ocupação da região do Cerrado foi iniciado por volta do 
Século XVI, com as primeiras entradas dos europeus através do avanço da mineração e 
coletas por seu território e, posteriormente no Século XVIII, com a agropecuária extensiva. 
Atualmente o avanço e desenvolvimento indiscriminado da agropecuária moderna têm 
priorizado as extensas superfícies aplainadas (chapadões) existentes no Centro-Oeste do 
Brasil, em decorrências de suas características geoambientais favoráveis e pelos volumosos 
incentivos financeiros. Nessas áreas, considerando as diferentes paisagens, geralmente as 
áreas de Veredas se constituem no principal recurso hídrico, comportando-se como importante 
regulador hidrológico em escala regional e até mesmo nacional, uma vez que as nascentes 
mais altas das principais bacias hidrográficas do Brasil ocorrem nessa região, sendo as 
mesmas, no entanto, devastadas pelas práticas da agricultura intensiva.  

As práticas agrícolas, desenvolvidas nessas áreas, vêm causando impactos 
irreversíveis ao Bioma Cerrado, consequentemente nas suas diferentes paisagens, como 
mostra os trabalhos de Ferreira (2003; 2008) que apresentam dados, a partir de análises 
realizadas, referentes a um acelerado processo de degradação e contaminação das águas por 
produtos organofosforados usados para o combate de pragas e doenças nas lavouras, 
principalmente de soja e milho, bem como o uso exagerado de adubos e descorretivos dos 
solos nas áreas de Cerrado, visando aumentar a produtividade das monoculturas, não 
considerando a importâncias das relações edáficas e biogeográficas do Bioma. 

Somente através de uma pesquisa sistêmica é que se poderá mensurar os níveis de 
degradação já detectados, possibilitando indicar meios e medidas que possam amenizar 
impactos negativos cada vez mais eminentes. Um estudo para levantar e mapear as áreas 
remanescentes das diferentes fitofisionomias e subsistemas do Cerrado, suas relações 
ecodinâmicas, será a meta principal da pesquisa, continuando o trabalho já iniciado. Esse, 
nesse momento, é o objetivo primordial da pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo geral 
 
• Desenvolver estudos sistematizados sobre os componentes físicos, biogeográficos, 

socioambientais e culturais presentes nas paisagens do Bioma Cerrado, no sentido de 
fornecer os elementos essenciais para a garantia de sua preservação. 

 
2.2 Objetivos específicos 
 

a) Realizar levantamentos bibliográficos referentes aos estudos sobre o Cerrado; 
b) Desenvolver procedimentos conceituais e metodológicos para a compreensão dos 

diferentes subsistemas do Cerrado e seus processos de ocupação; 
c) Estudar as diferentes fitofisionomias do Bioma Cerrado, suas relações botânicas e 

edáficas; 
d) Realizar estudos pré-históricos e históricos sobre os processos socioambientais e 

culturais de ocupação da região do Cerrado; 
e) Realizar levantamentos dos diferentes aspectos físicos, geoambientais e/ou 

socioculturais presentes nas paisagens do Cerrado; 
f) Realizar levantamentos, climáticos, pedológicos e hídricos nos diferentes sistemas 

biogeográficos do Cerrado; 
g) Estudar os diferentes sistemas biogeográficos presentes no Bioma Cerrado; 
h) Realizar levantamentos, coletas e classificação de seres vivos e minerais no Bioma 

Cerrado; 
i) Estudar os subsistemas de Vereda presentes no Cerrado e as paisagens decorrentes; 
j) Construir e apresentar documentos cartográficos referentes às paisagens do Cerrado em 

seus diferentes enfoques; 
k) Estudar os processos de urbanização na região do Cerrado; 
l) Estudar as relações agrárias e seus contextos de ruralidade na região do Cerrado; 
m) Levantar e mapear as áreas de Veredas remanescentes na região do Chapadão de 

Catalão (GO) e região conexa; 
n) Realizar levantamentos físico-químicos dos diferentes componentes geoambientais 

(bióticos e abióticos) presentes nas paisagens do Cerrado; 
o) Desenvolver subsídios técnicos que promovam a preservação da qualidade dos recursos 

hídricos no Bioma Cerrado; 
p) Gerar contribuições cientifica e publicações como resultado de pesquisas; 
q) Propiciar a produção e testagem de material didático e científicos referente às paisagens 

do Cerrado; 
r) Proporcionar estudos referentes ao ensino-aprendizagem em Geografia e paisagens do 

Cerrado; 
s) Apresentar contribuições acadêmico-científicas referentes às paisagens do Cerrado. 

 
 
 

                                                                                                                                                                           
2 Conselho Nacional do Meio Ambiente 
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3 HIPÓTESES  DA  PESQUISA 
 

O presente Plano de Pesquisa pretende desenvolver diferentes estudos sobre as 
paisagens típicas do Cerrado Brasileiro, em especial as que ocorrem na região do Estado de 
Goiás e Triângulo Mineiro e, ainda, sugerir mecanismos teóricos e técnicos capazes de 
sustentar uma proposta consistente para sua preservação socioambiental, enquanto 
componente dos ecossistemas Brasileiros, com a finalidade de preservar a qualidade da biota, 
aspectos geoambientais, históricos, culturais, entre outros aspectos que conduzem aos 
impactos socioambientais no Bioma Cerrado, o que nos leva a formular as hipóteses: 

• A ocupação das áreas do Cerrado pelas práticas agropastoris está degradando suas 
diferentes fitofisonomias? 

• Está ocorrendo um processo acelerado de perda/mudanças cultural na Cultura 
Cerradeira? 

• O uso indiscriminado de adubos, (des)corretivos dos solos e agrotóxicos e outras 
práticas da agropecuária está contaminando os solos e o lençol freático na região do 
Cerrado? 

• Os recursos hídricos na região do Cerrado estão contaminados? 
• Os aspectos biogeográficos do Bioma Cerrado são frágeis e estão em processo 

acelerado de degradação? 
• Não existem levantamentos sistematizados das áreas úmidas, especialmente de 

Veredas, na região do Cerrado; 
• Há a necessidade premente de preservar as diferentes paisagens do Cerrado;  
• Quais as principais transformações socioambientais decorrentes desse processo 

acelerado de ocupação? 
• Não há material didático/pedagógicos específicos sobre a região do Cerrado para 

aplicação nos diferentes níveis de ensino. 
 

4 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Tecnicamente as paisagens do Cerrado constituem-se num sistema típico do Brasil, se 
individualizam por possuírem aspectos físico-químicos específicos como resultado de um 
complexo processo de formação onde tem-se que considerar os aspectos geológicos, 
geomorfológicos, climáticos, bióticos, edáficos, antrópicos, entre outros aspectos, que 
conjuntamente se interagem dando origem as diferentes paisagens, onde o homem tem, 
através do trabalho, imprimido suas impressões sociais e culturais. 

Para o desenvolvimento da pesquisas e demais atividades do projeto, buscar-se-á as 
paisagens do Cerrado como referência, como subsídios para apresentar conceitos que possam 
configurar os aspectos estruturais percebidos das paisagens, tendo como referência suas 
múltiplas paisagens, por considerá-las de suma importância para a dinâmica desse ambiente. 
No entanto, não se pode falar de paisagens do Cerrado sem considerar sua importância 
fitofisionômica e sua inserção na dinâmica das demais paisagens do Brasil, presentes na região 
do Brasil Central. 

Dentre as diferentes fitofisionomias que compõem a paisagem do Cerrado, algumas 
destacam-se por diferentes particularidades, em especial as paisagens de Vereda por constituir 
importante subsistema representativo dessa paisagem única do Brasil, possuindo, além do 
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significado ecológico, um papel sócioeconomico e estético-paisagístico que lhe confere 
importância regional. Diante do exposto, consideramos que os ambientes de Cerrado 
destacam-se quanto ao aspecto de constituírem refúgios da biota, onde várias espécies de 
seres vivos, principalmente da fauna e da flora, são encontradas e dependem desses 
ambientes para sua sobrevivência.  

Devido a sua vasta extensão territorial, posição geográfica, configuração geomórfica, 
heterogeneidade vegetal e por ser responsável pelas nascentes das quatro maiores bacias 
hidrográficas da América do Sul, como Araguaia-Tocantins, Amazônica, Platina e 
Sanfranciscana, o Cerrado configura-se como sendo o “berço das águas” do Brasil, além de 
destacar-se também pela sua biodiversidade. Por estar nessa posição core no Brasil, essa 
posição estratégica facilita os intercâmbios florísticos e faunísticos entre os domínios 
biogeográficos brasileiros e da América do Sul, formando corredores de migração importantes 
(FERREIRA, 2003; 2008). 

Conceitualmente, hoje pode se definir o Cerrado como sendo uma formação tropical 
constituída por vegetações rasteira, arbustiva e árvores, formada, principalmente, por 
gramíneas coexistentes com árvores e arbustos esparsos, ou seja, englobando os aspectos 
florísticos e fisionômicos da vegetação, sobre um solo ácido e relevo suave ondulado, 
recortada por uma intensa malha hídrica, formando uma paisagem única e diferenciada de 
Savana, portanto, um Bioma único existente apenas no Brasil. 

A presente pesquisa será desenvolvida com base em revisão de literatura pertinente as 
paisagens do Cerrado e trabalhos de campo desenvolvidos na região, principalmente no Estado 
de Goiás e Triangulo Mineiro, área caracterizada pela existência de extensos chapadões 
recobertos por solos bem estruturados, buscando a compreensão das diversas paisagens que 
configuram a região, onde pôde-se perceber a existência variada de tipos fitofisionômicos e 
paisagísticos e suas diferentes inserções na vivência das populações que nelas sobrevivem. O 
referencial teórico terá como base as pesquisas em acervos dos participantes deste Projeto e/ou 
em acervos documentais em bibliotecas de instituições de pesquisa no Brasil e outros centros 
documentais de referência. Quanto aos trabalhos de campo, várias inserções deverão ser 
realizadas na região, visando perceber as diferentes paisagens, vivências e interações da 
população local com os diferentes ambientes do Cerrado, bem como para coleta de amostras e 
informações pertinentes às pesquisas desenvolvidas. 

 
4.1  O  Bioma  Cerrado e seus aspectos 

 
O estudo das paisagens de forma isolada e independente é impossível, portanto, 

necessário se faz entender o conjunto das paisagens que formam o Bioma Cerrado, tanto em 
nível evolutivo como no sentido sucessional. Assim, levantar alguns dados sobre os 
subsistemas do Cerrado é da maior importância para compreender alguns fatores ligados à 
dinâmica desse Bioma, seus sistemas biogeográficos e processos de ocupação antrópica, para 
que se possa compreender os seus diferentes conceitos e interações ecossistêmicas. 

A nível global, Martins (1992) afirma que as Formações Savânicas constituem um tipo 
intermediário entre a vegetação arbórea (floresta) e a vegetação herbácea das Estepes e da 
Tundra, sendo formações vegetais encontradas nas regiões intertropicais com vegetação de 
três metros de altura, recebendo nomes diverso como: Savana (Estados Unidos e África), 
Cerrados ou Sertões (Brasil), Lhanos (Venezuela), Parque (África Oriental), Chaparral 
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(México), Bosques (Sudão Africano), Jungle (Índia), Savana Australiana (Austrália), entre 
outras denominações pelo mundo afora. 

Em seus estudos na área de Biogeografia, Troppmair (2002, p. 78) chama essa 
formação vegetacional de “Tropofitica” de Savanas, caracterizando-a por uma faixa intertropical 
em direção norte e sul com diminuição da precipitação e aumento da estação seca alternada 
por uma úmida. O referido autor afirma ainda que o Cerrado que ocupa a região do Brasil 
Central pode ser classificado como Savana úmida, representando uma vegetação sui generis, 
com características de estrutura e composição própria, entrecortadas pelas Matas de Galerias 
junto aos cursos d’água.  

Segundo Walter, Carvalho e Ribeiro (2008), o termo Savana é uma palavra de origem 
ameríndia, para a qual são registradas inúmeras definições. Segundo os autores, na língua 
espanhola é escrito como “sabana”, que derivada de um termo caribenho antigo – habana, que 
pode ser entendido como sendo “[...] terra que está sem árvores, mas com muita erva alta e 
baixa” (WALTER; CARVALHO; RIBEIRO, 2008, p. 22). 

Nessa linha de discussão, pode-se considerar o Cerrado como sendo pertencente às 
Formações Savânicas, porem é uma formação especifica do Brasil, onde suas diferentes 
fitofisionomias (Formações Florestais, Formações Típicas de Cerrado e Formações 
Campestres, conforme Ferreira (2003 e 2008)), em função das especificidades regionais do 
clima, do relevo e dos solos, o qualifica como sendo um Bioma único e típico do Brasil Central, 
diferenciando-O das demais Formações Savânicas do Planeta, em decorrência de suas 
especificidades paisagísticas. 

As primeiras citações e descrições sobre as características do Cerrado foram feitas 
pelos Bandeirantes que adentravam os “sertões” do Brasil à procura de riquezas como 
minerais, pedras preciosas e/ou índios para escravizarem. Nessas viagens, geralmente na 
comitiva (Bandeira) havia a presença de algum estudioso e/ou escriba responsável pela 
descrição e relato da viagem, que redigiam seus textos com base no que era visualizado. 
Posteriormente, os viajantes estrangeiros passaram a excursionar pelas paisagens Brasileiras, 
coletando espécies e fazendo descrições detalhadas dos aspectos paisagísticos que 
compunham o território Brasileiro. Exemplo disso são as viagens de Martius e Spix (1817 a 
1820) - Reise in Brasilien (Viagem pelo Brasil), que andaram pelo Brasil a serviço da Coroa 
Austríaca. Suas viagens renderam várias obras referentes ao Brasil, como Flora brasiliensis, 
Genera et species Palmarum e, Reise in Brasilien. Dessa expedição, resultou na primeira 
divisão fitogeográfica do Brasil feita por Martius (1838), onde classifica a região do Cerrado 
como Oreas ou Oréades – região montano-campestre ou de campos e cerrados - Planalto 
Central (RIZZINI, 1997, p. 619), que perdurou até há pouco tempo. 

Em sua obra Reise in Brasilien, Martius e Spix (1838) fazem a seguinte descrição do 
Cerrado: 

As regiões situadas mais altas, mais sêcas, eram revestidas de matagal 
cerrado, em parte sem fôlhas, e as vargens ostentavam um tapête de finas 
gramíneas, tôdas em flôr, por entre as quais surgiam grupos espalhados de 
palmeiras e moitas viçosas. Os sertanejos chamam varedas a esses campos 
cobertos. Encotramos aqui uma palmeira flabeliforme, espinhosa, a carimá, 
(Mauritia armata, M.), o maior encanto do solo; e, além daquela aqui mais rara, 
o nobre buriti (Mauritia vinifera, M.). (MARTIUS, 1838, p. 109). 
 

Várias outras expedições de viajantes fizeram descrições sobre os aspectos das 
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paisagens do Brasil, como Johann Moritz Rugendas (Viagem pitoresca através do Brasil, 
1835), Johann Emanoel Pohl (Viagem no interior do Brasil, 1832), Auguste de Saint-Hilaire 
(Viagem às nascentes do Rio São Francisco e pela Província de Goyas, 1847) dentre outros 
viajantes, que, na sua maioria, eram financiadas por Governos estrangeiros, ficando os 
resultados das mesmas restritas a essas nações, infelizmente não chegando ao Brasil, ou 
somente chegaram muito tempo depois e “purificadas” segundo interesses diversos. Outro 
aspecto importante dessas descrições é o aspecto xeromórfico descrito, uma vez que a maioria 
das expedições ocorria nos períodos de estiagem/seca na região dos “Sertões”, momento em 
que a vegetação do Cerrado entra em estado de “dormência”, perdendo as folhas e 
aparentando um aspecto encrespado e com características de espinhoso, resultando na 
descaracterização real dos aspectos paisagísticos do Cerrado por parte dos observadores, 
fazendo com que ocorresse um desprestígio para com esse Bioma.  

Quanto à origem da formação do Cerrado, Waibel (1948, p. 354) afirma que constitui 
“[...] o mais difundido, o mais interessante e o mais característico tipo de região aberta do 
Planalto Central”. Nesse sentido, muitas teorias têm sido discutidas quanto a possível origem 
do Cerrado. Alvim (1954) classificou em três grupos as possíveis origens do Cerrado, com base 
na divisão proposta por Beard (1944) para as áreas de Cerrado da América Tropical, dispostos 
a seguir: a) Teoria climática, baseada na deficiência de água; b) Teoria biótica, baseada nos 
efeitos da ação humana, principalmente através de queimadas constantes; c) Teoria 
pedológica, onde o solo exerce predominante influência, especialmente sob dois pontos de 
vista: o geológico e o químico, por suas diferenças minerais e, físico, pelas más condições de 
drenagem. 

Referente a tais teorias, Alvim (1954), em seus estudos sobre o assunto, comenta que: 
 

A teoria climática teve o seu primeiro defensor em WARMING, que considerava 
a existência de uma prolongada estação sêca como fator mais importante para 
a existência dos cerrados. O fato, porém, de coexistirem sob o mesmo clima 
diferentes formas de cerrado fêz com que o próprio WARMING admitisse que 
essa formação, aparentemente, resultava de uma escassez de água aliada a 
condições especiais de solo.  
A teoria biótica, que atribui a existência do cerrado em grande parte ao 
resultado das atividades humanas, é a defendida especialmente por 
RAWITSCHER (1940) e seus colaboradores do Departamento de Botânica da 
Universidade de São Paulo. Da mesma forma que a anterior, a presente teoria 
não esclarece tôdas as dúvidas a respeito dos cerrados, permanecendo sem 
solução vários problemas a êles ligados. Embora em determinadas regiões o 
fogo tenha exercido influência decisiva no aparecimento de cerrados, quer-nos 
parecer (com apoio, alias, na abalizadas opiniões de WARMING e WAIBEL, 
expostas em seus trabalhos já tantas vêzes referidos) que a ação do fogo, em 
certas áreas, apenas foi de importância secundária, não tendo conseguido 
introduzir modificações sufucientemente uniformes e de caráter geral a áreas 
de cerrado que, como Goiás e Mato Grosso, por exemplo, recobrem imensas 
regiões, que se estendem por muitos milhares de quilômetros quadrados. 
 As teorias pedológicas procuram ressaltar a influência dos solos, atribuindo a 
êstes a maior responsabilidade no aparecimento dessa formação ‘sui generis’. 
Da mesma forma que as anteriores, pecam estas por serem unilaterais.  Na 
realidade, se em certos pontos as teorias são contraditórias, em tôdas elas, 
entretanto, são encarados vários fatos que não podem sofrer contestação. 
Acreditamos, de certo modo, na coincidência das grandes áreas de cerrado do 
Planalto Central do Brasil com aquelas em que o clima apresenta duas 
estações bem marcadas, o que emprestaria a essas formações o caráter de 

mailto:mestradogeografia@gmail.com


 

25 
 

  
 
 
 
 
                                      

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  GEOGRAFIA 

Av. Lamartine P. Avelar, 1.120. Setor Universitário – Catalão (GO) CEP - 75704 020   
Fone: (64) 3441-5331. E-mail: mestradogeografia@gmail.com 

 
 

 

vegetação climax. Não sendo, porém, idênticas em tôdas essas áreas as 
condições topográficas, essa diferenciação acaba também por refletir-se, direta 
ou indiretamente, através dos solos, na vegetação. No primeiro caso, veremos 
que os cerrados ocupam a parte mais plana, que forma o tôpo dos planaltos e 
onde o solo é de contextura e profundidade mais propícias ao desenvolvimento 
das longas raízes das árvores do cerrado; pelo contrário, nas encostas, a 
camada de solo sendo menos expêssa e não podendo a água se acumular 
fàcilmente em virtude da declividade, encontramos de preferência os campos 
constituídos pelas gramíneas, que, com raízes superficiais, aí podem manter-
se. Dessa forma, as condições de solo e relevo acabam por modificar a 
primitiva influência atribuída ao clima. De acôrdo com diferentes pesquisas, os 
cerrados acham-se igualmente ligados a tipos de solos mais pobres e mais 
ácidos em relação aos de mata. Em outros pontos, finalmente, quase sempre 
nos limites da área principal de ocorrência dos cerrados, a ação continuada do 
fogo acarreta, com certos tipos de cobertura florestal, alterações irreversíveis 
que teriam redundado no aparecimento de cerrados. (ALVIM, 1954, p. 496-497, 
grifo do autor). 

Diante do exposto, percebe-se que não há um consenso sobre a real origem da 
formação do Cerrado enquanto Bioma. Muito ainda tem-se que discutir para se chegar a 
conclusões que realmente possam responder a tal indagação. Contudo, cremos que há uma 
relação direta entre o clima e solos na imposição da ocorrência dessa formação que recobre o 
Planalto Central Brasileiro e algumas áreas disjuntas no Sudeste e Norte Brasileiro, sem 
esquecer-se da dinâmica temporal e local na formação das paisagens do Cerrado, levando-nos 
a afirmar que a Teoria Pedológica é hoje a mais adequada para explicar a origem e formação 
dessas paisagens. Nesse contexto, conclui-se que a Teoria Pedológica é a que mais se 
aproxima das realidades nas diferentes paisagens do Cerrado. 

Na atualidade, vários estudiosos vêm procurando resgatar a importância do 
Cerrado no contexto nacional e mesmo para a paisagem americana. Merece destaque, os 
estudos realizados pelo Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC/EMBRAPA), 
situado na cidade de Planaltina (DF e GO), e o Instituto do Trópico Subúmido da Universidade 
Católica de Goiás (ITS/UCG), em Goiânia (GO), que vêm realizando trabalhos sistemáticos 
sobre o Cerrado, produzindo um considerável acervo bibliográfico sobre os vários aspectos 
ecobióticos desse Bioma e as interações culturais Nele existentes, além de outros grupos, 
como o Núcleo de Estudos e Pesquisas Socioambientais (NEPSA/CNPq) da Universidade 
Federal de Goiás – Regional Catalão, hoje Universidade Federal de Catalão, base de 
sustentação deste Projeto, além de outros Grupos de Pesquisas da UFCAT, UFG, UEG e UFJ. 
Não podemos esquecer-nos dos trabalhos realizados por Mario Guimarães Ferri, um dos 
pioneiros na descrição das paisagens do Cerrado, dentre tantos outros. 

Quanto à conceituação, o termo Cerrado é uma palavra de origem espanhola que 
significa “fechado”. Esse termo tenta traduzir a característica geral da vegetação arbustivo-
herbácia densa que ocorre nessa formação, onde o solo está praticamente todo recoberto por 
um extrato de gramíneas, de onde advém o significado para “fechado”, ou seja, o solo é 
fechado (recoberto) por vegetação rasteira graminosa. Contudo, pela heterogeneidade na sua 
paisagem e de terminologias de uso comum, vem gerando discussões e dificuldades na 
definição de conceitos, o que vem repercutindo nos diferentes níveis de ensino, visto que não 
há conceituações e/ou definições claras. Nesse contexto, Souza (1973), em seu Dicionário de 
Terminologia Florestal, faz a seguinte definição para o Cerrado: 

 

mailto:mestradogeografia@gmail.com


 

26 
 

  
 
 
 
 
                                      

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  GEOGRAFIA 

Av. Lamartine P. Avelar, 1.120. Setor Universitário – Catalão (GO) CEP - 75704 020   
Fone: (64) 3441-5331. E-mail: mestradogeografia@gmail.com 

 
 

 

São formados por árvores espaçadas retorcidas, baixas, com ramos tortuosos 
e cascas grossas, rimosas ou gretadas. Por entre a parte arbórea, formando o 
fundo, há um povoamento mais ou menos denso de gramíneas e plantas 
campestres. No Brasil Central a savana é arborizada ou, mais freqüentemente, 
arbustiva. Povoam tais elementos solos secos, muito arenosos, ou solos duros, 
tal como ‘toá’3. A densidade e o porte variam muitíssimo consoante o solo, 
mas, sobretudo, segundo o grau de devastação a que são sujeitos. A flora dos 
campos cerrados é heterogênea e exibe forte variação local. (SOUZA, 1973, p. 
43). 
 

Para Ribeiro e Walter (1998; 2008) o termo Cerrado tem sido usado tanto para 
designar tipos de vegetação (tipos fisionômicos) quanto para definir formas de vegetação 
(formação ou categoria fitofisionômica), como também pode estar associado a adjetivos que se 
referem às características estruturais ou florísticas particulares, encontradas em regiões 
específicas. Para os autores, o emprego do termo Cerrado evoluiu, de modo que atualmente 
existem três concepções gerais de uso corrente e que devem ser diferenciadas, como mostram 
a seguir: 

 
A primeira e mais abrangente, refere-se ao bioma predominante no Brasil 
Central, que deve ser escrita com inicial maiúscula (“Cerrado”). Quando se fala 
em região do Cerrado ou região dos Cerrados, normalmente a referência é feita 
ao bioma, ou a área geográfica coincidente com o bioma. O termo Cerrado não 
deve ser usado no plural para indicar o bioma, pois só existe apenas um bioma 
Cerrado. A segunda acepção, cerrado sentido amplo (lato sensu), reune as 
formações savânicas e campestres do bioma, incluindo desde o cerradão até o 
campo limpo (Coutinho, 1978; Eiten, 1994). Portanto, sob esse conceito há 
uma única formação florestal incluída, o cerradão. O cerrado sentido amplo é 
um tipo de vegetação definido pela composição florística e pela fisionomia 
(formas de crescimento), sem que o critério estrutura seja considerado. [...] A 
terceira acepção do termo, cerrado sentido restrito (stricto sensu), designa um 
dos tipos fitofisionômicos que ocorrem na formação savânica, definido pela 
composição florística e pela fisionomia, considerando tanto a estrutura quanto 
as formas de crescimento dominantes. Por ser uma das suas principais 
fitofisionomias o cerrado sentido restrito caracteriza bem o bioma Cerrado. 
Outras aplicações que a palavra cerrado pode apresentar são variantes ou 
subdivisões de algum dos três conceitos anteriores, principalmente do cerrado 
sentido amplo. Em geral designam tipos de vegetação. (RIBEIRO; WALTER, 
1998, p. 99-100, grifos dos autores). 

 
Segundo Rizzini (1997, p. 324) uma definição de Cerrado, considerando os vários 

aspectos e estratos vegetacionais, como sendo uma Savana com um tipo misto de vegetação, 
sobre cobertura de gramíneas densas e subarbustos com árvores pequenas espalhadas, cujas 
copas não se tocam. Considera a Savana Florestada como sendo arvoretas e arbustos 
aproximados, formando cobertura rala. A Savana Arborizada, constituída por arvoretas e 
arbustos esparsos, como pequeno Cerrado comum. Savana arbustiva é constituída por 
arbustos dispersos na cobertura baixa de gramíneas. A Savana herbácea e/ou de gramíneas, 
sem árvores, salvo uma ou outra isolada, constituindo os campos limpos. 

Conceitualmente, hoje pode se definir o Cerrado como sendo uma formação 

                                                      
3 São solos duros e pedregosos, pouco profundos e difíceis de trabalhar, de cor castanho clara, formados 

pela desagregação mecânica de esquistos argilosos. (ZOUZA, 1973, p. 283). 
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intertropical constituída por vegetações rasteira, arbustiva e árvores formadas, principalmente, 
por gramíneas coexistentes com árvores e arbustos esparsos, ou seja, englobando os aspectos 
florísticos e fisionômicos da vegetação, sobre um solo ácido, clima tropical com duas estações 
definidas e relevo suave ondulado - numa relação edáfica direta, recortada por uma intensa 
malha hídrica que forma as principais bacias hidrográficas do Brasil, formando uma paisagem 
única e diferenciada das Formações Savânicas global, portanto, um Bioma único e típico do 
Brasil (FERREIRA, 2008). 

Malheiros (2000, n.p.) afirma que no que se referem à constituição do Cerrado, muitos 
autores não compreendem a sua complexidade. Criam diversas teorias voltadas para explicar 
apenas um tipo fisionômico, não considerando os demais como sendo parte integrante desse 
domínio, tanto pelos aspectos florísticos como ecológicos. Afirma, ainda, que os conceitos 
sobre o Cerrado têm sido aprimorados no sentido de estabelecer uma maior relação entre os 
ambientes, pelas suas funcionalidades ecológicas. 

O Bioma Cerrado, enquanto área contígua ocupa aproximadamente 22% do território 
brasileiro, abrangendo cerca de dois milhões de km², distribuindo-se continuamente em onze 
Estados Brasileiros: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, Tocantins, Minas 
Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, São Paulo e o Distrito Federal, bem como em áreas 
remanescentes nos Estados do Pará, Roraima, Amazonas Amapá e Paraná. Esse Bioma 
compreende áreas entre os paralelos 3º e 24º de latitude Sul e entre 41º e 63º de longitude 
Oeste, situando-se na porção central do continente Sul-Americano. Estudos têm indicado que 
provavelmente seja o Bioma de maior diversidade biológica do Planeta, visto que muito de suas 
espécies ainda não foram estudas e catalogadas. É o segundo maior Bioma em extensão do 
País, só perdendo para a Floresta Amazônica, servindo de interconexão com outros Biomas 
Nacionais e sua área de ocorrência constitui-se no divisor de águas Brasileiro, uma vez que as 
principais bacias hidrográficas têm seus nascedouros nessa região (WWF, 1995. p. 13).  

Na atualidade, os processos de ocupação antrópica praticamente degradaram e 
continuam degradando o Cerrado, enquanto sistema biogeográfico e cultural. Dados de 
pesquisas mais céticos afirmam que restam, aproximadamente, 8% do Cerrado enquanto 
paisagens naturais, outros mais otimistas afirmam que restam cerca de 20%. Ficamos com os 
primeiros, considerando apenas os resquícios com paisagens primarias. As atividades 
agropastoris e a urbanização no campo praticamente extinguiram o Bioma Cerrado da 
paisagem do Brasil. Restam apenas poucas áreas disjuntas, fragmentos de um sistema 
biogeográfico que não mais consegue aglutinar ambiência para a sobrevivência da maioria das 
espécies de seres vivos, principalmente de vegetais e animais, que necessitam de grandes 
áreas contíguas mais preservadas para constituírem seus territórios, principalmente em função 
de suas peculariedades, dentre as quais a acidez dos solos, que vêm sendo alterada pelas 
práticas agrícolas. A produção desse espaço decorre dos processos esmagadores do sistema 
econômico vigente, com suas estruturas políticas corruptas, corruptíveis e subservientes, em 
detrimento de uma legislação Brasileira mais subserviente ainda ao sistema vigente e aos 
interesses do capital e desprovida de planejamentos estratégicos. 

Essa degradação do Cerrado, decorrente dos processos da antropização 
(socioculturação), também afeta a dinâmica hídrica nacional, uma vez que as principais bacias 
hidrográficas do Brasil têm suas nascentes na região do Planalto Central, áreas já bastante 
degradadas, comprometidas quanto ao aspecto biogeográfico e físico-químicos, 
consequentemente, refletindo na quantidade e qualidade da água fluída das entranhas do 
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Bioma Cerrado. Devido a sua vasta extensão territorial, posição geográfica, heterogeneidade 
vegetal e por ser cortadas pelas quatro maiores bacias hidrográficas da América do Sul – 
Araguaia-Tocantins, Amazônica, Platina e Sanfranciscana, a região do Cerrado destaca-se 
pela sua biodiversidade e riqueza cultural. Por estar nessa posição central no Brasil, essa 
posição estratégica facilita o intercâmbio florístico e faunístico entre os domínios biogeográficos 
brasileiros e sul americanos, formando corredores de migração importantes através das 
interfaces entre os diferentes Biomas, bem como foi berço de importantes culturas e povos que 
ocuparam essa região. 

Decorrente dessa extensão, o Governo Brasileiro, em seus diferentes níveis, se viu 
obrigado a criar áreas de proteção, através dos Parques Nacionais e/ou Estaduais, como uma 
forma de se tentar preservar alguns aspectos do Bioma Cerrado. Atualmente são 
representados oito Parques Nacionais, estando em fase de implantação o Parque Nacional de 
Terra Ronca, na região kárstica de São Domingos (GO), como forma de proteção das grutas e 
sistemas ali existentes. Essa política de implantação dos Parques Nacionais pode até tentar 
preservar alguns aspectos do Cerrado, porém, esses Parques ocupam áreas disjuntas, sem um 
corredor ecológico que possa interligá-los. Com isso, criam-se áreas isoladas que vão se 
individualizando, não permitindo a migração de espécies da fauna e outros seres vivos entre os 
mesmos, gerando problemas para as filogenias genéticas das espécies que neles habitam e 
que são agravados pelos processos e práticas agropastoris praticados nas implantações de 
várias culturas e tecnologias, no avanço da agricultura e pecuária nessa região. Diante do 
exposto, tem-se que repensar a política de delimitação dessas áreas, considerando a dinâmica 
sazonal das espécies do Cerrado, estabelecendo corredores migratórios entre as mesmas. 
Contudo, não vemos muito progresso nisso diante das dificuldades do reconhecimento de um 
Código Florestal e/ou legislação ambiental pensada e gerido com base em aspectos científicos. 

Pelo pesquisado, pode-se afirmar que muito pouco ainda se conhece do Bioma 
Cerrado, mesmo tendo sido realizados vários estudos e pesquisas sobre esse ambiente. Há, 
também, preconceitos que devem ser superados, principalmente de ordem institucional e legal, 
possibilitando um melhor entendimento da importância desse Bioma para o desenvolvimento 
econômico regional, bem como para a garantia da preservação dos aspectos ecobióticos e 
edáficos desse ambiente, além dos aspectos étnico-culturais. Nesse sentido, é fundamental a 
inserção desse Bioma como sendo de interesse nacional, garantindo constitucionalmente sua 
preservação, como já existe para outros biomas brasileiros. 

Como se pode perceber, a grande maioria das descrições ou conceituações auferidas às 
paisagens de Cerrado é desprovida de significâncias perceptivas, uma vez que estas definições 
são feitas de fora, sem que o observador participe ou vivencie a paisagem. Geralmente essas 
definições são feitas considerando uma documentação pré-existente, não sendo extraídas de 
observação de campo, onde o observador possa se sentir como parte integrante da mesma. 
Muito mais, talvez, pela necessidade de ocupar esses ambientes para deles usar seus recursos, 
especialmente a água. 

Nesse contexto, as visões/percepções de Cerrado são variadas e representam as 
experiências de vida de cada um, reflexos de seus contextos culturais, uma vez que as pessoas 
somam experiências passadas, presentes e, provavelmente, futuras na construção e 
interpretação do meio onde vivem ou sobrevivem. Chama-nos a atenção o fato de o morador local 
- o Cerratensis - ter uma percepção mais evidenciada e completa do ambiente onde vive. Para 
Ele, a paisagem do Cerrado está presente em sua vivência cotidiana, faz parte de sua vida e de 
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suas lembranças, visto que dela depende vários aspectos de sua vida cotidiana. Para os técnicos, 
teoricamente com um nível de conhecimento mais elaborado, a conceituação/percepção é 
segundo terminologias técnicas, não conseguindo expressar a vivência cotidiana do ambiente, 
obtida sem a preocupação da perpetuação da paisagem em sua vivência, decorrente dos 
mesmos não mais estarem convivendo, na maioria das vezes, diariamente com o ambiente de 
Cerrado de forma direta. Aparentemente, quando uma paisagem vivenciada é alterada, não se 
perde apenas um lugar, mas uma parte ou um todo das lembranças, afetando a continuidade da 
vida do indivíduo, o que se pode chamar de desconstrução de uma paisagem vivenciada, 
passando a um espaço construído. 

Tipificar as consequências das interferências do homem paisagens de Cerrado, ainda é 
um caminho estreito, uma vez que o espaço temporal é curto, considerando que a intervenção, 
de fato, começou a ocorrer no final da década de 1960 com a implantação da vias rodoviárias 
estruturantes, cabendo, assim, estudos mais aprofundados sobre o assunto.  

As transformações que vêm ocorrendo na sociedade moderna decorrem das 
modificações no espaço produzido pelo sistema econômico dominante. Carlos (1996, p. 105-106), 
afirma que o processo de reprodução envolve a produção da vida material em seu sentido amplo, 
em cada momento histórico surgem novas perspectivas para sua realização. Afirma ainda que 
“[...] a unificação das trocas não é um fenômeno meramente econômico ou mesmo político, posto 
que o capitalismo se modifica mudando o mundo, reproduzindo constantemente novos valores, 
uma cultura, comportamentos, desejos, etc., a partir de uma rede sempre mais complexa de 
trocas, estabelecendo a predominância do espaço  sobre o  tempo”. Isto nos mostra o quanto são 
desiguais e contraditórios esse processo de intervenção no espaço geográfico. O espaço tem 
uma monumentalidade que pode ser entendida como elemento revelador da história de um 
determinado lugar, produzindo, como consequência, “novos” conceitos. 
 
5  METODOLOGIA  E  ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
 

Para o desenvolvimento da Pesquisa, necessário se faz necessário à obtenção dos 
recursos materiais, como suporte à mesma: a) Bibliografias específicas; b) Mapas, cartas e 
outros documentos cartográficos; c) Fotografias aéreas e panorâmicas; d) Material de desenho; 
e) Filmes fotográficos; f) Xerox (reprodução de material); g) Filmadora em VHS; h) Máquina de 
fotografia; i) Computador e complementos; j) Papel vegetal; k) Material de coleta de amostras 
em campo; l) Veículo de transporte; m) Combustível; n) Reagentes de Laboratório; o) Imagens 
de satélites georeferenciadas, entre outros materiais apoio e de consumo. 

Esses materiais e instrumentais serão alocados junto a Universidade Federal de Goiás 
– Regional de Catalão, através de seus laboratórios e técnicos, bem como através de parcerias 
entre os Programas de Pós-graduação em Geografia, Química, Letras, Educação, entre outros, 
e com instituições e órgãos públicos que possam auxiliar nas análises de água e outras 
amostras coletadas, visando a obtenção de resultados. 

Quanto à metodologia, buscar-se-á embasamentos teóricos e metodológicos sobre 
ecossistemas e biodiversidade, através de estudos fitosociológicos e técnicas de manejo das 
paisagens do Cerrado, em especial às do Chapadão de Catalão (GO) e região conexa. Outra 
fonte de pesquisa será o banco de dados dos pesquisadores envolvidos, ordenados quando de 
suas pesquisas para doutoramento e Programas de Pós-Graduação, suporte para comparação 
e/ou confirmação das hipóteses levantadas. 
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As técnicas de pesquisa serão desenvolvidas em etapas ou momentos distintos, 
porém seqüenciais, buscando atingir os objetivos propostos. Estas etapas são: Etapa de 
Escritório; Etapa de Laboratório; e  Etapa de Campo. 

 
5.1 Pesquisa de escritório 
 

Nesta etapa, num primeiro momento, far-se-á uma revisão bibliográfica, buscando um 
embasamento teórico-conceitual sobre a temática proposta. Nesta etapa, empregar-se-á a 
técnica de leitura e compilação, fazendo um arquivo/banco de dados armazenados em arquivos 
de computação, para consultas constantes, como também, para a estruturação de artigos 
científicos e relatórios. 

Num segundo momento, far-se-á uma interpretação dos dados e informações obtidos 
nas etapas de laboratório e de campo, os quais, também serão armazenados em arquivos, 
para suporte às revisões e pesquisas bibliográficas. Finalmente, far-se-á a redação de textos 
para divulgação cientifica e acadêmica, buscando atingir os objetivos propostos neste Projeto 
de Pesquisa, bem como a divulgação dos resultados em momentos oportunos. 

 
5.2 Pesquisa de laboratório 
 

Com base nos documentos existentes, tais como aerofotos, mapas, cartas 
geográficas, imagens de satélites, entre outros, far-se-á uma reconstituição e delimitação da 
área pesquisada, através dos recursos de Geoprocessamento, procurando elaborar 
documentos gráficos representativos da área em foco, mapeando a ocorrências das áreas de 
Veredas, dando suporte ao desenvolvimento da pesquisa. Nesta etapa, também serão usados 
os recursos do desenho técnico/cartográfico e/ou computacional para dar suporte aos trabalhos 
de pesquisa de escritório e campo. 

Buscando a compreensão dos subsistemas e/ou paisagens do Cerrado, serão 
necessárias algumas análises físico-químicas, tais como: análises climáticas, análises dos 
solos, análises de água, análises da flora, análises da fauna, entre outras. Essas análises 
serão realizadas em Laboratórios específicos da Universidade Federal de Goiás, bem como em 
outras Instituições e órgãos que possibilitem a obtenção dos resultados almejados. Na 
impossibilidade de se utilizar Instituições Públicas, far-se-á uso de Laboratórios da rede 
privada. 

 
5.3 Pesquisa de campo 
 

Nesta etapa, num primeiro momento, já em desenvolvimento, far-se-á pesquisas 
bibliográficas e restauração de documentos referentes ao tema e objetivos propostos, em 
bibliotecas, cartórios, arquivos, museus, enfim, onde for possível obter informações referentes 
ao assunto em foco. Esta etapa será contínua e constante, procurando acumular o máximo de 
informações e documentos, dando suporte às demais etapas do trabalho, culminando na 
elaboração de artigos e nas respostas as teses/hipóteses apresentadas. 

Outros momentos de campo serão as excursões à área de pesquisa, procurando 
coletar as informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, fazendo entrevistas, 
fotos, filmagens, croquis, coletando os variados tipos de amostras para análises laboratoriais, 
entre outras atividades necessárias. Essas coletas serão realizadas em conformidade com as 
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especificações e recomendações técnicas, específicas à cada item relacionado, evitando-se a 
possibilidade de erros que venham a comprometer as expectativas. 

Concomitante a estas etapas, a participação em cursos, disciplinas específicas de 
Programas de Aperfeiçoamentos, pós-graduações e/ou estágios pós-doutorais, congressos, 
seminários, simpósios, entre outros eventos, faz-se necessário, uma vez que a busca de 
informações e aprimoramento é constante, bem como serão momentos de divulgação de uma 
produção científica atinente ao processo de desenvolvimento da Pesquisa.  Tudo isto, porém, 
só será possível com o aporte da orientação e recomendações feitas pelo(s) professor(es) 
Orientador(es) e orientandos/bolsistas. 

Ainda, visando à dinamicidade do projeto, subprojetos de pesquisas deverão ser 
elaborados e desenvolvidos, vinculados a esse projeto maior, porem com um fim único e 
especifico de desenvolver pesquisas sob a ótica das paisagens do Cerrado em seus diferentes 
aspectos. 
 
6 CARACTERÍSTICAS, LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE  PESQUISA  E  METAS 
 

Em Ciência Geográfica faz-se necessário à delimitação do espaço, uma vez que não é 
possível abrange-lo por completo. Diante disto, a presente pesquisa pretende abranger os 
estudos sobre o Bioma Cerrado e suas diferentes paisagens. 

A região em foco, o Bioma Cerrado, constitui-se de uma área com aproximadamente 
dois milhões de km² na porção Central do Brasil, ocupada por diferentes e complexos sistemas 
biogeográficos, sob influencia de uma “cultura cerradeira” que vem passando por um processo 
acelerado de aculturação pelas praticas da globalização. Esse Bioma compreende áreas entre 
os Paralelos 3º e 24º de Latitude Sul e 41º e 63º de Longitude Oeste de Grt, situando-se na 
porção central do Continente Sul Americano, sendo um Bioma de interconexão com os demais 
Biomas do Brasil e América do Sul, o que reforça a sua complexidade paisagística (Figura 1).  

A escolha desta área fundamenta-se em suas peculiaridades, por apresentar uma 
morfologia aplainada, disposta em planaltos, com altimetrias média acima dos 600 (seiscentos) 
metros, litologia típica das Superfícies de Cimeira (ALMEIDA, 1959), com presença de Veredas 
típicas, onde se localizam as nascentes de cursos d’águas formadores da rede hídrica regional, 
bem como por ser uma área de intensa utilização agrícola, com práticas modernas de uso e 
ocupação do solo e aplicação de diferentes insumos, agrotóxicos e (des)corretivos de solos. 
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Figura 1 - Distribuição da área do Bioma Cerrado no Brasil, segundo 
sua configuração original 

 
Fonte: WWF Brasil (1995, p. 12). 

 
Nesse contexto, com a expansão da política agrícola nacional, toda esta região vem 

sofrendo grandes transformações sócioespaciais, interferindo nos ecossistemas do Cerrado, 
especialmente nas áreas de Vereda, que estão sendo transformadas em reservatórios de água 
para os projetos de irrigação e outras finalidades. Diante disto, faz-se necessário um estudo 
detalhado, quanto aos reflexos da intervenção humana neste ecossistema, e as 
transformações espaciais decorrentes desse processo acelerado de intervenção, considerando 
o Cerrado como um sistema ecobiótico fundamental no equilíbrio dos diferentes ecossistemas 
regional, Sul-americano e global. 
 
7 CRONOGRAMA DA PESQUISA 
 

O Cronograma de Execução da Pesquisa é extenso, não havendo parâmetros anuais 
de execução estabelecidos, visto que foram elaborados procurando atender as necessidades 
presentes e futuras do Programa de Pós-Graduação em Geografia-CAC/UFG, demais 
pesquisadores e instituições parceiras, com a finalidade de abarcar subprojetos específicos do 
Coordenador, participantes e/ou alunos orientados nos diferentes níveis de formação em 
consonância com as orientações do(s) Pesquisador(es), respeitado os prazos específicos de 
cada subprojeto até o ano de 2023. Contudo, o mesmo é passível de alterações, se houver 
necessidade. 
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ITENS DO PLANO DE PESQUISA                            2022     a   2025 
1 Pesquisa Bibliográfica e discussão sobre o 

Cerrado  
Será realizado em diferentes momentos, de 
acordo com as especificidades da(s) 
pesquisa(as) em fluxo contínuo. 

2 Etapas  de  Campo Conforme os cronogramas específicos dos 
subprojetos – Fluxo contínuo. 

3 Análises  laboratoriais Conforme os cronogramas específicos dos 
subprojetos – Fluxo contínuo. 

4 Análise  dos  dados Conforme os cronogramas específicos dos 
subprojetos – Fluxo contínuo. 

5 Revisão  de  Literatura  e  dados Será realizado em diferentes momentos, de 
acordo com as especificidades da(s) 
pesquisa(as) – Fluxo contínuo. 

6 Aspectos cartográficos e mapeamentos Conforme os cronogramas específicos dos 
subprojetos – Fluxo contínuo. 

7 Redação de textos científicos e/ou 
acadêmicos 

Conforme os cronogramas específicos dos 
subprojetos e especificidades da publicação – 
Fluxo contínuo. 

8 Entrega  de  Relatórios Conforme os cronogramas específicos dos 
subprojetos – Fluxo contínuo. 

Este Cronograma poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades da Pesquisa. 
 

Os respectivos registros junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFG/UFCAT/Plataforma Brasil e outras instituições, quando for o caso, bem como possíveis 
licenciamentos serão vinculados e de responsabilidade dos subprojetos de 
Pesquisa/Pesquisadores. 
 
7.1 Carga  horária  prevista 
 

Considerando a necessidade de previsão de carga horaria anual para os diferentes 
relatórios, considerar-se-á para um período de 12 (doze) meses, computando-se uma carga 
horária semanal de até 20 (vinte) horas, e ainda considerando um total de 44 semanas úteis de 
trabalho, o que corresponderá até 880 (oitocentos e oitenta) horas, distribuídas entre os 
participantes do Projeto, para as atividades do(s) bolsista(s). 

Para as atividades de orientação dos Coordenadores do Projeto, computar-se-á uma 
carga horária de até 08 (oito) horas semanal, considerando 44 semanas de trabalho, o que 
corresponderá a até 372 (trezentos setenta e duas) horas. 

Para os colaboradores/participantes, prevê-se uma carga horária total de até 250 
horas, distribuída no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, em atividades correlatas às 
especificidades de atuação. 

Portanto, prevê-se uma carga horária total de aproximadamente 1.750 (hum mil, 
setecentos cinquenta) horas de atividades de pesquisa para o Projeto ao ano. 
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8 RECURSOS FINANCEIROS 
 

Caberão aos pesquisadores envolvidos neste Projeto a busca, em fluxo contínuo, de 
financiamentos através deste Projeto e/ou subprojetos específicos junto as diferentes 
instituições vinculadas e as agências financiadoras, publicas e/ou privadas, como CAPES, 
CNPq e FAPEG, conforme planilhas de aplicação e desenvolvimento para os devidos 
financiamentos das pesquisas. Considera-se como financiadora, a Universidade Federal de 
Catalão, visto que a maioria dos pesquisadores são diretamente vinculados a UFCAT, na 
condição de seus Funcionários e/ou colaboradores. 

 
9 EQUIPE  EXECUTORA 
 

A Equipe de Execução do Projeto é multidisciplinar, Coordenada por um Professor 
Pesquisador, sendo composta por pesquisadores de diferentes órgãos e/ou instituições que se 
agregaram para o desenvolvimento da pesquisa em suas diferentes fases e focos, podendo ser 
ampliada ou suprimida de acordo com os interesses do grupo/coordenação, no decorrer da 
execução das pesquisas, inicialmente estando assim constituída, conforme o Quadro 1:  
 
Quadro 1 – Equipe participante do Projeto 

Ord. Nome do(a) Pesquisador(a) Instituição/Orgão Função 
1 Dr. Idelvone Mendes Ferreira PPGeografia 

Instituto de Geografia/UFCAT 
Coordenador 

2 Dra. Estevane de Paula P. Mendes PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Subcoordenadora 

3 Dr. João Donizete Lima PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

4 Dra. Ana Paula Pires Novais Koga PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

5 Dr. Gilmar Alves de Avelar PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

6 Dr. Jose Henrique Rodrigues Stacciarini PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

7 Dra. Patrícia Francisca Matos PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

8 Prof. Dr. Rafael de Ávila Rodrigues PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

9 Dra. Carmem Lúcia Costa PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

10 Dra. Magda Valeria da Silva PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

11 Dr. Ronaldo da Silva PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

12 Dra. Thallita Isabela S. Martins Nazar PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

13 Dr. Renato Adriano Martins PPGeografia 
Campus Morrinhos/UEG 

Participante 

14 Téc. Ms. Priscila Querino de Lima  PPGeografia 
Instituto de Geografia/UFCAT 

Participante 

15 Téc. Cleumar Tristão de Aguiar Instituto de Geografia/UFCAT Particiapante 
Obs.: Ressalta-se que diferentes Projetos de Pós-Graduação, PNPDs e/ou de Iniciação Científica 

deverão originar-se do presente Projeto, sob a orientação dos Coordenadores e/ou participantes. 
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Anexo 2  -  1/1 

 
Cronograma do Processo Seletivo Pós-Doutorado 

Edital PPGEO/UFCAT  n. 004/2022 
 

Datas / horários Ações 
06/12/2022 
até as 14h 

Divulgação do Edital e da Comissão Preliminar de 
Seleção 

08/12/2022 
até as 15h 

Prazo final para impugnação do Edital e/ou à Comissão 
Preliminar de Seleção 

12/12/2022 
até as 16h 

Esclarecimentos dos pedidos de impugnação do Edital e 
divulgação da Comissão Definitiva de Seleção 

13/12/2022 a 
12/01/2023 

Inscrições dos(as) candidatos(as) 

16/01/2023 
até as 14h 

Divulgação da Relação de Inscrições Deferidas e 
Indeferidas 

18/01/2023 
até as 15h 

Prazo para apresentação de recurso contra 
indeferimento de inscrição 

19/01/2023 Divulgação do resultado dos recursos e lista definitiva de 
inscritos. 

20/01/2023 Envio do link da Sala virtual ao(a) candidato(a) por e-mail 

23 a 25/01/2023 Arguições orais aos(as) candidatos(as)  

30/01/2023 Divulgação das classificações e notas 

01/02/2023 Prazo para apresentação de Recurso das notas e 
classificações 

03/02/2022 Resultado dos recursos referentes as notas e 
classificações - Divulgação de resultado definitivo e 
candidato(a) aprovado(a) 

14/02/2023 Matrícula do(a) candidato(a) aprovado(a) - PRESENCIAL 

01/03/2023 Início das atividades como Bolsista no PPGEO/UFCAT 
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Anexo 3  -  1/2 

FORMULÁRIO  DE  INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO  SELETIVO  -  EDITAL PPGEO/UFCAT Nº 004/2022 
 

INSCRIÇÃO      Nº: __________/2023 
 

1-   DADOS PESSOAIS  

Nome: .................................................................................................................................................................................................  

Sexo:   (    )  M        (    )  F        (    )  Outro 

Data  Nasc.: ......../........./............  Naturalidade: .................................................................... Nacionalidade: ..................................  

Estado Civil: ..................................  RG n°: .................................... Org. Exp.: .............................. CPF:......................................... 

End. Residencial: ............................................................................................................. Bairro: ......................................................  

Cidade: ................................................................................... UF: ................................. CEP: .......................-..............  

Fone: (     ) ..........................      Cel: (     ) ................ ............. E-mail: ............................................................................................. 

Endereço para correspondência:    (     )  Residencial         (    )  Institucional 

Autodeclarado(a) Preto(a), Pardo(a) ou Indígena:     (    )  Sim       (     )  Não 
 

2-  FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Graduação/Curso: .......................................................................................................................................................................... 
Instituição: ......................................................................................................................... Data de conclusão: ......../......../............ 
Curso de Pós-Graduação Mestrado:  

Nome do Curso: ................................................................................................................................................................................  
Instituição: .........................................................................................................................  Data de conclusão: ......./....../........... 

Curso de Pós-Graduação Doutorado:  

Nome do Curso: ................................................................................................................................................................................  

Instituição: ........................................................................................................................................................................................  

Titulação obtida: ..................................................................................................................  Data de conclusão: ........./....../.......... 
 

3- OCUPAÇÃO ATUAL  
Instituição: ...................................................................................................................................... Sigla: .......................................  

Cargo: .....................................................................................  Área de atuação:..............................................................................  
 
Regime de trabalho:   (    ) Tempo Parcial         (    ) Tempo Integral         (    ) Dedicação exclusiva  
 
Vínculo empregatício: (    ) Sim    (    ) Não                                Situação: (    ) Ativo 
End. Institucional: ..................................................................................................................................................................... 
Cidade:  .......................................................... UF: ..............     CEP: ........................................  
Fone: (      )  ..................................   Ramal: ....................................  Fax: ......................................................  
 

4- PROJETO DE PESQUISA 
 
Título do Projeto:.............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
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5-   DOCUMENTOS  APRESENTADOS: 

(   )  Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (conforme o Anexo 1 deste Edital).  
(   ) Cédula de Identidade – RG (cópia). 
(   ) CPF (Cópia, se não constar da RG) (cópia). 
(   ) Título Eleitoral, acompanhado de quitação eleitoral (cópia). 
(   ) Comprovante de quitação com o serviço militar – para os homens (cópia). 
(   ) Diploma do Curso de Doutorado ou Declaração de Concluinte (cópia). 
(   ) Histórico Escolar ou comprovante de que concluirá o Curso de Doutorado (cópia). 
(   ) Curriculum Lattes comprovado, (a partir do ano de 2018). 
(   ) Projeto de Pesquisa, cópia em em pdf.  
(   ) Plano de Trabalho, cópia em pdf. 
(   ) Outro  ....................................................................................................................................... 
 
10- TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO(A) CANDIDATO(A) 
 

Declaro, para fins de direito e deveres, conhecer, respeitar e concordar expressamente com as 
normas gerais e específicas estabelecidas e relativas ao Processo de Seleção – Edital PPGEO/UFCAT 
004/2022, para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Geografia, nível Estágio Pós-Doutoral, da 
Universidade Federal de Catalão, bem como as Resolução CEPEC/UFG nº 1403/2016, Regulamento do 
Programa (Resolução CEPEC/UFG no 1502/2017, e Resoluções Normativas do PPGEO/UFCAT e as 
estabelecidas no Edital 16/2022 CAPES, entre outras normativas correlatas ao Processo.  

Declaro, ainda, ser de minha exclusiva responsabilidade o preenchimento adequado deste 
Formulário de Inscrição, Projeto de Pesquisa, Plano de Trabalho, Curriculum Lattes e demais documentos 
e informações prestadas na inscrição e durante o Processo Seletivo, assim como a comprovação dos itens 
neles discriminados e/ou anexados. 

Catalão (GO), ______ / ______________ / 202____.   
 

 
 

Assinatura (conforme o RG)    ....................................................................................................................... 
(Reconhecer firma) 

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PREENCHIMENTO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
Parecer da Comissão:  (     )  Inscrição Deferida           (     )  Inscrição Indeferida  –  Motivo(s): 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Catalão (GO), ......../......../2023. 

 
 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 4  -  1/1 

Modelo de Projeto de Pesquisa 
 

Projeto  Referência 
ASPECTOS DAS PAISAGENS DO CERRADO 

 E AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 
ESTRUTURA SUGERIDA DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Sugestão de estrutura do Projeto de Pesquisa, que deverá observar as Normalizações 
especificas da ABNT/NBR e a Língua Portuguesa culta, e deverá ter entre 20 (vinte) e 30 
(trinta) páginas, compondo-se de:  
 
I. Elementos Pré-textuais  

a) Capa  
b) Folha de rosto  
c) Sumário  

 
II. Elementos Textuais  

a) Introdução  
• Tema 
• Problema  
• Hipótese(s)  
• Justificativa  

b) Objetivos (geral e específicos)  
c) Referencial teórico  
d) Metodologia  
e) Características e localização da área da pesquisa  
f) Planilha orçamentária  
g) Cronograma da pesquisa (considerar até vinte e dois meses)  
 

III. Elementos Pós-textuais  
a) Referências  
b) Apêndice(s) e anexo(s) (opcional) 
 
Obs.: Em sendo aprovado(a) no Processo Seletivo para o Estagio Pós-Doutoral, o 
Projeto de Pesquisa poderá ser reformulado de acordo com as recomendações do 
Orientador/Tutor do Estágio. 
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Anexo 5  -  1/2 

 

Modelo  de  Plano  de  Trabalho 
 

ATIVIDADES  DO  ESTÁGIO  PÓS-DOUTORAL 
 

Projeto  Referência 
ASPECTOS DAS PAISAGENS DO CERRADO 

 E AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 
 
 
 
 

PROPOSTA  DE  PLANO  DE  TRABALHO 
 

Março  de  2023 a  Fevereiro  de  2024 
 
 
 

Plano de trabalho apresentado como requisito à inscrição 
no processo Seletivo, conforme o Edital PPGEO/UFCAT  
004/2022. 

 
 

Nome:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalão (GO) 
2023 
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ITENS  BÁSICOS  DO  PLANO  DE  TRABALHO 

 
1. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO 
REFERÊNCIA (Anexo 1 do Edital PPGEO/UFCAT  004/2022). 

1.1. Apresentação, objetivos e finalidades. 
1.2. Atividades de Pesquisa e revisões teórico metodológicas. 
1.3. Atividades de Campo. 
1.4. Atividades de Laboratório. 
1.5. Participação em Grupo de Pesquisas. 
1.6. Realização de Estágio Docência. 
1.7. Outras atividades correlatas ao Projeto. 

 
2. DEMAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO JUNTO AO 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA/UFCAT 
2.1. Participação em Eventos. 
2.2. Elaboração e apresentação de Relatórios. 
2.3. Publicação de textos acadêmico/científicos. 
2.4. Outras atividades correlatas. 

 
3. CRIAR QUADRO DE HORÁRIO SEMANAL DE DISPONIBILIDADE AO 

PROJETO DE PESQUISA/PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM 
GEOGRAFIA/UFCAT (indicar o local vinculado ao IGEO/UFCAT ou devidamente 
autorizado onde cumprirá as atividades). 

 
Obs.: Em sendo aprovado(a) no Processo Seletivo para o Estagio Pós-Doutoral, o 
Plano de Trabalho poderá ser reformulado de acordo com as recomendações do 
Orientador/Tutor do Estágio. 
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Anexo 6  -  1/1 

Formulário para Recurso 
 

FORMULÁRIO  PARA  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSOS 
PROCESSO SELETIVO  -  EDITAL PPGEO/UFCAT  Nº 004/2022 

FORMULÁRIO  PARA  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 

1) Indique neste campo o Número de Inscrição no Processo Seletivo.  
 

 
 

2) Indique, neste espaço, para qual fase do Processo Seletivo se interpõe o presente Recurso.  
 
 
 
 

  
3) Indique neste espaço, objetivamente, os motivos e exposições que justificam o presente Recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local e data:  

 
 

Assinatura do(a) Candidato(a) por extenso 
 

 
Anexo, se houver 
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Portaria de Nomeação da Comissão de Seleção 
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