
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 
EDITAL Nº 062, de 22 de junho de 2007 

 
INSCRIÇÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MESTRADO EM GEOGRAFIA  

PARA O 3º TRIMESTRE DE 2007 
 

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e o Pró-Reitor de Pós-Graduação e 
Pesquisa tornam público que, até o dia 17 de julho de 2007, estarão abertas as inscrições à seleção para o 
Curso de Pós-Graduação em GEOGRAFIA (CÓDIGO – 890), em nível de MESTRADO para ingresso no 3º 
trimestre de 2007,  conforme descrito a seguir: 

1 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Análise Ambiental e Dinâmica Espacial 
  
1.1 – Linhas de Pesquisas, Professores Orientadores e Vagas 

 
Linha de Pesquisa Professores Orientadores Vagas 
Geoinformação e Análise Ambiental 
 

Profª Andréa Valli Nummer 
Prof. José Sales Mariano da Rocha 

duas 
três 

 
 
 
Meio Ambiente e Sociedade 

Prof. Adriano Severo Fiqueiró 
Prof. Bernardo Sayão Penna e Souza 
Profa Carmem Rejane Flores Wizniewsky 
Prof. Cesar de David 
Prof.  Eduardo Schiavone Cardoso 
Profª. Eliane Maria Foleto 
Profª. Gilda Maria Cabral Benaduce 
Prof.  José Luis Silvério da Silva 
Profª. Maria da Graça Barros Sartori  
Prof.  Mauro Kumpfer Werlang 
Profª. Vera Maria Favila Miorin 
Profª. Sandra Ana Bolfe 

duas 
três 
três 
três 
duas 
duas 
uma 
uma 
uma 
duas 
duas 
duas  

Sensoriamento Remoto em Geografia Prof. Waterloo Pereira Filho três 
 

 
1.2 – O candidato concorre, exclusivamente, a vaga de seu orientador. 

 
2. CLIENTELA: ser diplomado em Geografia (licenciatura plena ou bacharelado) ou Curso superior 

de duração plena, cujo currículo proporcione uma formação básica em disciplinas compatíveis com a área de 
concentração do programa, a ser aprovado pelo Colegiado do programa de Pós-Graduação em Geografia e 
Geociências. 

3. INSCRIÇÃO 
3.1. Procedimentos para a inscrição: 
3.1.1 a inscrição será feita via internet, no endereço eletrônico www.ufsm.br/prpgp. O candidato  

encontrará as informações sobre o Edital e o link para a inscrição; 
3.1.2 O candidato deverá selecionar o Curso para realizar a inscrição, e  preencher o formulário de 

acordo com as instruções contidas neste link, no endereço acima indicado (pré-inscrição); 
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3.1.3. para o pagamento original da taxa de inscrição, no valor de R$ 30, 00 (trinta reais), é 
necessário imprimir  o boleto bancário disponível no link para a inscrição e efetuar o pagamento, até o  dia 16 
de julho de 2007 em qualquer agência bancária ou casas lotéricas. O pagamento deverá ser  feito até esta 
data para que a conciliação bancária e a emissão do formulário de inscrição seja efetuado até a data limite do 
período de inscrição (17 de julho de 2007); 

3.1.4. o comprovante de inscrição (formulário) estará disponível,  para ser impresso, na mesma 
página da inscrição, através de consulta, pelo número  gerado; 

3.1.5. A inscrição, somente, será confirmada após o pagamento integral da taxa de inscrição a qual 
não será restituída em hipótese alguma; 

3.1.6. os documentos exigidos, para a inscrição, deverão ser enviados durante o período de 
inscrição (até 17 de julho de 2007) via correios (sedex) ou entregues pessoalmente pelo candidato, no  
horário das 9h às 12h e das 14h às 17 horas, no seguinte endereço: Programa de Pós-Graduação em 
Geografia e Geociências, prédio 17, sala 1106, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Cidade Universitária, 
Cep 97.105-900, Santa Maria, RS, Brasil.  

3.1.7. o candidato que postar, nos correios ou entregar a documentação incompleta e/ou após a 
data indicada, terá a inscrição anulada; 

3.2.8. a inscrição via internet  será a única modalidade aceita para participar da seleção a este 
Curso de Pós-Graduação. 

4. DOCUMENTAÇÃO 
4.1. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido, via web, com indicação do possível professor 

orientador. 
4.2. Cópia do Diploma, substituível até a matrícula, pelo Certificado de Conclusão do Curso;  
4.3. "Curriculum Vitae" comprovado; 
4.4. Histórico escolar do Curso de graduação; 
4.5. cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar e 

do CPF;  
4.6. comprovante de pagamento original da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais); 
4.7. projeto de dissertação de mestrado; 
4.8. a documentação solicitada, neste Edital, não será revisada no ato de recebimento e deverá ser 

acondicionada em pasta ou envelope, tamanho 37x47. A responsabilidade será exclusivamente do candidato. 
4.9. As inscrições serão homologadas pela comissão de seleção, após a conferência dos 

documentos apresentados pelos candidatos, em consonância com o que prevê o edital de seleção. 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1. Primeira Etapa: análise do Projeto de dissertação de Mestrado e “Curriculum Vitae”, pelo Prof. 

Orientador indicado na inscrição. 
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5.1.1. Os candidatos selecionados nessa etapa estarão aptos a realizar a 2ª etapa da seleção, se 
alcançarem pontuação igual ou superior a sete. O resultado será divulgado no site www.ufsm.br/ppggeo,  no 
dia 17 de agosto de 2007. 

 5.2 – Segunda Etapa: prova escrita de Geografia, de caráter eliminatório e classificatória. Será 

efetuada no dia 20 de agosto de 2007, às 14 horas, na sala 1134, do prédio 17. A prova escrita contará 
com três horas de duração.  

5.2.1. Os candidatos devem estar presentes,  no local da prova, meia hora antes do início. Não terá 
direito à realização da prova o candidato que chegar após o horário marcado para o inicio da mesma.  

5.2.2. A prova será avaliada com valores de zero a dez. A pontuação mínima de aprovação é sete;  
5.3. a classificação final dos candidatos aprovados será obtida pela nota da prova escrita de 

Geografia.  
5.4. a seleção será realizada sob a responsabilidade da Comissão de Seleção, oficialmente 

designada. 
6. O aluno aprovado,  na seleção,  deverá apresentar o certificado de aprovação no teste de 

suficiência em  língua estrangeira (inglês), emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação,  
até a abertura do processo para a defesa da dissertação.  

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: na Coordenação do Programa de Pós-Graduação, telefone: 
0xx55-32208908 e e-mail: ppggeo@base.ufsm.br.  

8. ALTERAÇÃO DO EDITAL: adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessários, 
pela Imprensa e pelo site da UFSM www.ufsm.br  

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: será realizada até 31 de agosto de 2007, pela Coordenação do 
Curso, através de listagens no mural, pelo DERCA e no site www.ufsm.br; 

10. MATRÍCULA: será realizada no período de 03 a 06 de setembro de 2007, na Coordenação do 
Curso.  O candidato estrangeiro deverá entregar, na Coordenação do Curso, comprovante de possuir visto e 
registro junto ao Órgão competente do Ministério da Justiça. 

10.1. O Curso será ministrado em regime trimestral, com previsão de alteração para semestral, para 
o início do ano de dois mil e oito. O aluno ingressante deverá adaptar-se à nova condição do curso, após a 
reforma do regimento. 

11. INÍCIO DAS AULAS: 10 de setembro de 2007 
12. RETIRADA DOS DOCUMENTOS: após a seleção, os candidatos não selecionados terão um 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do resultado, para retirar o “Curriculum Vitae” e 
comprovantes, junto à Coordenação do Curso. 

       
Hélio Leães Hey     Cezar Flores 

                  Pró-Reitor         Diretor 
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