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EDITAL PROPEG Nº 04/2020 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO 
MESTRADO EM GEOGRAFIA – TURMA 2020 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, PPG-Geo, da 
Universidade Federal do Acre, através da Comissão de Seleção do Edital 
PROPEG N° 04/2020, torna público que, no período de 04 de maio a 12 de 
junho de 2020, estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao 
Curso de Mestrado em Geografia desta Ifes, para ingressantes na turma de 
2020, com início das aulas no segundo semestre do corrente ano. 
 

1.  Da Inscrição do candidato 

1.1 - As inscrições serão realizadas pelo e-mail da Comissão de Seleção: 
selecaoppgeoufac2020@gmail.com. Para realizar a inscrição o candidato 
deverá preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos listados 
abaixo, em formato PDF. A inscrição será realizada a partir das 08h do dia 04 
de maio até as 23h:59min do dia 12 de junho de 2020 (horário de Rio 
Branco/AC).  
 
1.1.1 – Formulário de informações gerais devidamente preenchido de forma 
legível e, documentos anexados, no caso de candidatos às vagas de Política 
de Ações Afirmativas (anexo 01). 
1.1.2 – Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação. 
1.1.3 - Pré-Projeto de Pesquisa. Este deve ser elaborado conforme modelo do 
anexo 02, deste edital. O candidato deve explicitar a linha de pesquisa à qual 
estará concorrendo no pré-projeto de pesquisa, bem como, a indicação de dois 
possíveis orientadores constante no item 07 deste Edital. Não serão analisados 
pré-projetos que não estiverem no modelo aqui exposto.  
1.1.4 – Curriculum Lattes relacionando os títulos e as atividades, conforme o 
cadastro na Plataforma Lattes para brasileiros. E, curriculum vitae para 
estrangeiros. Todas as atividades relacionadas no Curriculum deverão ser 
comprovadas e anexadas em um único arquivo (currículo e comprovantes), em 
formato PDF, observando que os comprovantes deverão corresponder ao 
período de 2015 a 2019, conforme anexo 03. 
1.1.5 – Documento de Identidade oficial com foto (para brasileiros) ou 
passaporte (para estrangeiros);   
1.1.6 – Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), para os brasileiros. 
 
Ao realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as 
condições estabelecidas no processo de seleção do Edital PROPEG Nº 
04/2020, se responsabilizando pela veracidade das informações prestadas e 
documentos anexados. 
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1.2 – Após o processo de seleção ser iniciado, caberá ao candidato 
acompanhar os resultados que serão divulgados na página eletrônica da 
PROPEG/Universidade Federal do Acre, conforme cronograma do processo 
seletivo.  
 
1.3 – Em caso de dúvidas o candidato deve entrar em contato com a Comissão 
de Seleção, através do e-mail: selecaoppgeoufac2020@gmail.com. 
 
1.4 – A Comissão de Seleção do Edital PROPEG No 04/2020, no uso de suas 
atribuições, poderá indeferir as inscrições que não atenderem aos requisitos e 
exigências postas neste Edital. 
 

2. Do Curso 

 
O Programa de Pós-Graduação em Geografia–PPG-Geo/UFAC é um 
instrumento de formação de pesquisadores, nesta área do conhecimento, 
inseridos na realidade da Amazônia Sul Ocidental. No Programa, os alunos de 
pós-graduação em geografia serão capacitados com um conjunto de 
conhecimentos teórico-metodológicos e técnicos para pensar formas mais 
eficientes de produção, reprodução e organização territorial, de modo a colocar 
a práxis do conhecimento geográfico a fim de melhor conhecer e transformar 
esta realidade. Isto significa ações efetivas em busca de um desenvolvimento 
regional, local e ambiental ativo para articular e colocar-se frente aos processos 
exógenos nacional e internacional que atingem a região. Além disso, há 
também ações e experiências que devem ser dialogadas com os países sul 
americanos desta tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru, que compartilham 
desses espaços e necessitam desenvolver conhecimentos que atendam a 
realidade local e transfronteiriça.  
 
O Programa de Pós-Graduação em Geografia está caracterizado pela seguinte 
estrutura:  
 
Área de concentração: Produção do espaço e ambiente nas fronteiras da 
Amazônia Sul Ocidental 
 
Linhas de Pesquisa 

1ª Análise da dinâmica socioambiental 
2ª Territórios, identidades e trabalho 

 

3. Das Vagas ao Mestrado em Geografia – PPG-Geo/Ufac 
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3.1 - Serão oferecidas até 12 (doze) vagas para ingresso no segundo semestre 
de 2020. As vagas disponibilizadas pelo presente edital estão organizadas em 
três modalidades: vagas de Ampla Concorrência, vagas para Estrangeiros da 
Amazônia Internacional, e vagas de Política de Ações Afirmativas. 
 
3.1.1 - Vagas para Ampla Concorrência: pelo presente certame, ficam 
disponibilizadas, de forma ampla e geral para todo e qualquer candidato 
interessado, 07 (sete) vagas que serão preenchidas obedecendo, 
integralmente, as normas deste edital.   
3.1.2 – Vagas para Estrangeiros da Amazônia Internacional: pelo presente 
certame, ficam disponibilizadas, de forma específica, 02 (duas) vagas para 
candidatos estrangeiros da Pan Amazônia, sendo uma vaga em cada linha de 
pesquisa. 
3.1.3 – Vagas de Política de Ações Afirmativas: pelo presente certame, ficam 
disponibilizadas 03 (três) vagas para Política de Ações Afirmativas, distribuídas 
para candidatos dos seguintes grupos:  
a) 01 (uma) vaga para pessoa negra (preta ou parda) 
b) 01 (uma) vaga para indígena; 
c) 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência.  
3.1.4 – As pessoas indicadas na alínea (a) deverão, no ato da inscrição, 
autodeclarar sua condição.  
3.1.5 – As pessoas indicadas na alínea (b) deverão, no ato da inscrição, anexar 
documento de apresentação assinado por liderança indígena ou autoridade 
política indígena da região em que vive seu povo.  
3.1.6 - As pessoas indicadas na alínea (c) deverão, no ato da inscrição, 
declarar sua condição. 
3.1.6.1 – Para os candidatos às vagas destinadas para pessoas com 
deficiência serão necessários também os seguintes documentos a serem 
anexados na inscrição: 
3.1.6.2 – Atestado médico – para todos os candidatos às vagas para pessoas 
com deficiência –, devidamente assinado por um especialista na área da 
deficiência do candidato, contendo na descrição clínica o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência. Deve ainda conter o nome legível ou carimbo, assinatura e CRM do 
médico que forneceu o atestado.  
3.1.6.3 – Solicitação formal para Atendimento Especial para os candidatos que 
necessitam de condições especiais para a realização da prova (anexo 04).  
3.1.6.4 – Exame de Audiometria para candidatos com Deficiência Auditiva, 
realizado nos últimos 12 (doze) meses, no qual conste o nome legível ou 
carimbo, assinatura e número do conselho de classe do profissional que 
realizou o exame.   
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3.1.6.5 – Exame Oftalmológico no qual conste a acuidade visual, para os 
candidatos com Deficiência Visual, realizado nos últimos 12 (doze) meses, bem 
como o nome legível ou carimbo, assinatura e CRM do profissional que 
realizou o exame.   
3.1.6.6 – Atestado de Funcionalidade, para os candidatos com Deficiência 
Física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Funcionalidade (CIF), devendo ainda conter o nome legível ou 
carimbo, assinatura e número do conselho de classe do profissional que 
forneceu o atestado.  
3.1.7 Os candidatos dos grupos das vagas de Política de Ações Afirmativas 
deverão indicar no ato da inscrição para qual linha pretendem concorrer, sendo 
que a distribuição final nas linhas de pesquisa será deliberada pelo Colegiado 
de Curso, considerando a temática do projeto de pesquisa, o orientador 
indicado e a classificação geral.  
 

4 – Das Vagas não preenchidas   
 
4.1 – Em não se preenchendo todas as vagas para uma das Linhas de 
Pesquisa e havendo candidatos aprovados, mas não classificados para outra 
Linha, a critério do Colegiado do Curso, com a aceitação do candidato e 
havendo orientador disponível, poderá haver remanejamento de vagas.   
4.2 – Nas vagas de Política de Ações Afirmativas, em não se preenchendo 
todas as vagas no grupo de pessoas indicadas na alínea (a) e havendo 
candidatos aprovados, mas não classificados para o grupo de pessoas 
indicadas nas alíneas (b) ou (c) – e vice-versa –, poderá, a critério do 
Colegiado do Curso, haver remanejamento de vagas. 
4.3 – Em caso de não preenchimento das vagas reservadas às modalidades de 
vagas para Estrangeiros da Amazônia Internacional e vagas de Política de 
Ações Afirmativas essas vagas serão ocupadas por candidatos aprovados para 
as vagas de Ampla Concorrência, a critério do Colegiado do Curso e de acordo 
com a ordem decrescente de classificação. 
 

5.  Do Processo Seletivo  
 
a) - PRIMEIRA ETAPA: de caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa será 
composta por prova escrita (0,0 a 10,0 pontos), sendo uma (01) questão que 
versa sobre a área de concentração do Programa e uma (01) questão ligada a 
cada uma das linhas de pesquisa. Os candidatos deverão responder à questão 
relacionada à área de concentração do Programa e a questão relacionada à 
linha de pesquisa de sua opção no ato da inscrição.  
 
A prova escrita será realizada no dia 22 de junho de 2020, com início às 08 
horas e duração máxima de 4 horas, tendo como local o Auditório do Centro de 
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Filosofia e Ciências Humanas/UFAC, no prédio Walter Félix I, campus Rio 
Branco. Recomenda-se que os candidatos cheguem com meia hora de 
antecedência, não sendo permitido a entrada daqueles que chegarem 
atrasados conforme o horário previsto. 
 
b) SEGUNDA ETAPA: de caráter eliminatório e classificatório, com valor de 0,0 
a 10,0 pontos. Avaliação do pré-projeto de pesquisa e entrevista com os 
candidatos. Esta etapa será realizada no período de 13 a 16 de julho, na Sala 
Ambiente do Curso de Geografia. O roteiro e o horário da entrevista de cada 
candidato serão informados no final da prova escrita, em 22 de junho. Somente 
participará desta etapa, o candidato aprovado na prova escrita. 
 
b) TERCEIRA ETAPA: de caráter classificatório, não eliminatório e somatório, 
trata-se da análise do currículo. A pontuação do currículo será obtida da 
seguinte forma: valor de pontos do Curriculum do candidato, multiplicado por 
10 e dividido pela pontuação máxima da planilha (planilha de pontuação no 
anexo 03). 
 
No caso de candidatos que necessite de atendimento especial para a 
realização das provas do processo seletivo, preencher o anexo 04. 
 

6. Do resultado final  
 
6.1 – O resultado final do processo de seleção será dado pela média aritmética 
(Ma) das notas atribuídas nas etapas: prova escrita (P.E), pré-projeto de 
pesquisa e entrevista (P.P.E), somado com a nota da análise do currículo 
(P.C). Em caso de empate serão utilizadas para decisão final, por ordem: nota 
da prova escrita; nota do pré-projeto de pesquisa e entrevista e, nota do 
currículo. Serão reprovados os candidatos que não obtiverem a nota mínima de 
5,0 pontos nas etapas: prova escrita, e pré-projeto de pesquisa e entrevista. Na 
lista final constarão os candidatos aprovados sob ordem de classificação e de 
acordo com as linhas de pesquisas. O resultado preliminar será divulgado no 
dia 27 de julho de 2020. E, o resultado final no dia 31 de julho. 
 
A Nota Final será obtida mediante a seguinte fórmula: 
 
Ma = (P.E+P.P.E) / 2 + P.C = N.F  
 
Média aritmética = Ma  
Prova Escrita = P.E 
Pré-Projeto e Entrevista = P. P.E 
Pontuação do Currículo = P.C 
Nota Final = N.F 
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Os pedidos de recursos dos candidatos de cada etapa do processo seletivo, 
após sua divulgação, deverão ser protocolados por meio do e-mail da 
Comissão de Seleção: selecaoppgeoufac2020@gmail.com, que fará sua 
análise. 
 

7. Da convocação e da Matrícula 

 
7.1 – Os candidatos aprovados no processo seletivo objeto do Edital PROPEG 
Nº 04/2020, serão convocados para efetuarem suas matrículas, por via de 
documento e convocação na página da UFAC/PROPEG, após a publicação do 
resultado final deste processo.  
  
7.2 – O não comparecimento do(a) candidato(a) aprovado(a) no processo 
seletivo, devidamente convocado(a) para realização de matrícula, na data 
prevista, significará a desistência da vaga, podendo o PPGGEO/UFAC 
convocar o próximo classificado da lista. 
 

8. Do corpo docente e Linhas de Pesquisas 

 
O corpo docente do curso consta de 12 professores distribuindo nas duas 
linhas de pesquisas. Cada um dos professores orientará um (01) mestrando da 
turma de 2020.  
  
8.1 – Análise da dinâmica socioambiental 
Nome do 
Professor 

Área de formação Áreas de Interesse 
de Pesquisa 

Currículo Lattes 

Cleilton 
Sampaio de 
Farias  

Doutor em Ensino em Biociências e 
Saúde, pela Fundação Oswaldo 
Cruz, FIOCRUZ. 
Doutor em Aprendizagem Baseada 
em Problemas - ABP.  Universidade 
de Lisboa, UL, Portugal. 

Metodologia e ensino e 
práticas pedagógicas em 
saúde. Geografia da saúde. 

http://lattes.cnpq.br/44956
48642048152 

Elder Andrade 
de Paula 

Doutor em Ciências Sociais em 
Desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade pela UFRRJ. Estágio de 
pós-doutoramento pela UNAM 
(México) – 2010/2011 e 
CPDA/UFRRJ - 2018. 

Estado e desenvolvimento, 
movimentos sociais, 
ambientalismo e soberania 
na Amazônia. 

http://lattes.cnpq.br/38455
01264534592 

Elisandra 
Moreira de 
Lira  

Doutora em História Social pela 
USP 

Análise geográfica e 
histórica referente às 
questões ambientais e as 
implicações da Legislação 
ambiental na formação de 
áreas protegidas no Brasil. 

http://lattes.cnpq.br/14087
27865148863 

Karla da Silva 
Rocha 

Doutora em Interdisciplinary 
Ecology. University of Florida, UF, 
EUA.  

Ecologia de Paisagem. 
Mudanças de Cobertura da 
Terra. Monitoramento de 
Queimadas, e dinâmica de 
paisagem. 

http://lattes.cnpq.br/15994
33415200462 

Silvio Simione Doutor em Geografia, pela Estudos agrários e http://lattes.cnpq.br/35904
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da Silva  Universidade Estadual Paulista – 

FCT/UNESP; Estágio de Pós-
Doutoramento pelo IESA/UFG – 
2015/2016. 

movimentos sociais; 
questões de integração 
regional sul americana; 
estudos regionais 
amazônicos-acrianos e 
da(s) fronteira(s). Educação 
do campo. 

50724119936 

Waldemir 
Lima dos 
Santos  

Doutor em Geografia pela UFMG Geomorfologia, estudos 
sobre dinâmicas fluviais e 
impactos ambientais na 
Amazônia, eventos 
tectônicos e dinâmica 
sedimentológica. 

http://lattes.cnpq.br/24482
63807213473 

 

8.2 – Territórios, identidades e trabalho. 
Nome do 
Professor 

Disciplina 
principal 

Áreas de Interesse 
de Pesquisa 

Currículo Lattes 

Ariovaldo 
Umbelino de 
Oliveira 

Doutor em 
Geografia 
(Geografia 
Humana) pela USP; 
Livre-Docência em 
Geografia pela 
FFLCH - USP 

Geografia agrária, questão 
agrária, agricultura 
brasileira, luta pela terra, 
capitalismo no campo, 
Amazônia e diagnóstico 
fundiário. 

http://lattes.cnpq.br/1796886641440781 

Carlos Estevão 
Ferreira Castelo 

Doutor em História 
Social pela USP 

Economia industrial e 
manejo madeireiro no Acre. 
Modo de vida seringueiro e 
movimentos sociais. 

http://lattes.cnpq.br/2575748312046233 

José Alves  Doutor em 
Geografia pela 
Universidade 
Estadual Paulista – 
FCT/UNESP; 

Geografia do Trabalho, 
Geografia Regional. 
Grandes projetos na 
Amazônia, com ênfase nas 
questões do hidronegócio-
energético. Impactos 
territoriais sobre o mundo do 
trabalho. Mobilidade 
Humana. 

http://lattes.cnpq.br/5980835187361031 

Karina Furini da 
Ponte 

Doutora em 
Geografia, pel 

Geografia do Trabalho. 
Estudos sobre atividade 

http://lattes.cnpq.br/7704088281181548 
 

Lucilene Ferreira 
de Almeida 

Doutora em 
Educação pela 
Universidade 
Federal do Paraná 

Questões urbano regional, 
relação cidade-educação e 
políticas educacionais. 
Ensino de Geografia. 

http://lattes.cnpq.br/5197066589339672 

Maria de Jesus 
Morais 

Doutora em 
Geografia pela UFF. 
Estágio de pós-
doutoramento pela 
Universidade de 
São Paulo – USP – 
2017/2018. 

Questões territoriais e 
identidades. Questão 
fronteiriça. Epistemologia da 
Geografia. Produção do 
espaço urbano. Redes 
migratórias e identidade. 
Geografia histórica. 

http://lattes.cnpq.br/4298057110860988 

 

Para a seleção da turma de 2020 será um mestrando por orientador. A 
indicação do possível orientador, por parte dos candidatos, será no ato da 
inscrição. Após o processo seletivo e a matrícula dos alunos, os projetos de 
pesquisas, de acordo com a escolha dos alunos, serão enviados para os 
professores que foram indicados, como orientador, no ato da inscrição. E, o 
orientador indicará qual projeto de pesquisa pretende orientar. Depois, em 
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reunião de colegiado (com presença dos mestrandos e professores) serão 
discutidas as duas indicações (discente e orientador) e decidida a orientação. 

9. Do cronograma do processo seletivo 

 

Datas e horários Atividades 

04 de maio a 12 de 
junho de 2020 

Inscrição dos candidatos 

16 de junho Resultado preliminar do deferimento das Inscrições 

17 de junho Data para entrada de recursos sobre o deferimento 
das inscrições 

19 de junho Resultado final das inscrições 

22 de junho Prova escrita 

03 de julho Resultado preliminar da Prova Escrita  

06 de julho Data para entrada de recursos sobre o resultado da 
prova escrita  

08 de julho Resultado final da prova escrita  

13 a 17 de julho Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa e 
entrevista 

21 de julho Resultado preliminar da Avaliação do Pré-Projeto de 
Pesquisa e entrevista 

22 de julho Data para entrada de recursos sobre o resultado da 
Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa e entrevista 

27 de julho  Resultado preliminar do processo seletivo 

28 de julho Data para entrada de recursos do resultado do 
processo seletivo 

31 de julho Resultado final do processo seletivo 

 

10. Disposições finais.   
 
As vagas oferecidas não serão obrigatoriamente preenchidas. O programa não 
garante o oferecimento de bolsas e, até o presente, não é possível a previsão 
de obtenção de bolsas. Caso ocorra disponibilidade estas obedecerão a 
critérios de classificação do candidato no processo seletivo, além da legislação 
federal pertinente e das normativas da UFAC e da CAPES. 
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