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EDITAL Nº042/2018 

 
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 
GEOGRAFIA, DOUTORADO, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS (PUC MINAS), E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS NELE CLASSIFICADOS, 
PARA FLUXO CONTÍNUO. 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do 
Magnífico Reitor, que, a partir de 04 de junho de 2018, enquanto houver vagas, estarão 
abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Doutorado, em regime de fluxo 
contínuo.  
 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
1.1 O curso de Doutorado em Geografia da PUC Minas possui perfil acadêmico, com 

área de concentração em Análise Espacial e três linhas de pesquisa: Estudos 
Urbanos e Regionais; Meio Ambiente; Sistemas de Informações Geográficas. A 
Tabela 1 (apresentada no final deste documento) relaciona docentes do curso e 
suas linhas de pesquisa. 

1.2 O processo seletivo a que se refere o presente Edital será realizado em regime de 
fluxo contínuo, com atividades no turno da tarde, no horário de 14h às 18h, podendo, 
excepcionalmente, haver atividades no turno da noite. 

1.3 O curso funcionará na PUC Minas no Coração Eucarístico.  
 
2 I           
 
2.1 Poderão candidatar-se às vagas do curso os portadores de diploma de curso 

superior nas áreas de Ciências Humanas, Exatas, Biológicas e Sociais que tenham 
interesse no tratamento de informações espaciais. 

2.2 Período de inscrição: Fluxo contínuo (as inscrições entregues até o dia 15 de 
cada mês serão analisadas no mês corrente).  

2.3 As inscrições serão feitas na página 
http://portal.pucminas.br/pos/geografia/destaques.php. 
 

2.4 O valor da taxa de inscrição   R$ 177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta 
centavos)                                                           no link de 
inscrição                                                                
comparecimento ao processo. 
 
 
 
 
 

http://portal.pucminas.br/pos/geografia/destaques.php
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2.5 Documentação exigida, entregue em upload: 
 
a. plano de trabalho, na forma de pré-projeto de pesquisa, que será eliminatório. O plano 

dever ter, no máximo, 15 páginas, incluindo a bibliografia. Deverá conter: definição de 
tema, justificativa, objetivos, estado-da-arte, procedimentos metodológicos e 
bibliografia. Estilo de letra: Times New Roman; tamanho da letra: 12; espaçamento 
entre linhas: 1,5. Anexar carta de aceite do orientador; 

 
b. c                                                                                   

                                -                                     o 
complementar do candidato: i                                                 ii) cursos 
d                                          iii                           iv  
             v                                     - organizados e dispostos nesta 
ordem (do mais recente para o mais antigo), quando for o caso; vi) publicação de 
artigo                                          -científicos, organizados e 
dispostos nesta ordem (do mais recente para o mais antigo), quando for o caso;  vi) 
intercâmbios durante a graduação e/ou mestrado, quando for o caso; 
c. f                  on-line devid                                 

http://portal.pucminas.br/pos/geografia/destaques.php 
d. histórico da graduação; 
e. histórico de mestrado (se for mestre); 
f. diploma da graduação ou documento equivalente; 
g. comprovante de endereço; 
h. cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
i. CPF e RG; 
j. título de eleitor ou comprovante de votação, para os candidatos brasileiros natos ou 

naturalizados; 
k. cópia do certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
l. comprovante da taxa de inscrição. 

 
2.6                                                                               
2.7 Todas as                             a                                  

                                                                                 
qualquer docum                                                                    
                                                                                    
do Doutorado, conforme seu Regimento. O resultado do deferimento ou 
indeferimento da inscrição       comunicado ao candidato, por e-mail, até 15 dias 
após a entrega dos documentos na Secretaria do curso. 
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3.1                                                          e análise do plano de 

trabalho. Além de existir a possibilidade da realização de entrevistas. Os critérios a 

http://portal.pucminas.br/pos/geografia/destaques.php
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serem utilizados para a classificação serão definidos pela Comissão de Seleção, 
com chancela do Colegiado do curso. 
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4.1                                                                      ecidas no 

                                                         
 
5 MATRÍCULA  
 
5.1 A matrícula ocorrerá no 5º dia útil de cada mês, enquanto houver vaga, para os 

candidatos selecionados no mês anterior. O candidato deverá comparecer, de 10h 
às 12h e de 14h às 16h, na Secretaria do curso, localizada na PUC Minas no 
Coração Eucarístico – Av. Itaú, nº 505, fone (31) 3413-6370, CEP: 30.535.012,   
e-mail: infoespa@pucminas.br. 

5.2 A matrícula somente será deferida mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:  
(a) adesão, via Web (SGA-aluno),  ao  contrato  de  prestação  de  serviços 
educacionais;  
(b) boleto  de  matrícula, que  será encaminhado para o endereço constante da ficha 
de inscrição. 

5.3 O candidato selecionado que não proceder à respectiva matrícula nos dias e 
horários indicados ou deixar de apresentar todos os documentos exigidos no item 
5.2 será considerado desistente, facultando-se à PUC Minas convocar para a vaga, 
por ordem de classificação, o candidato subsequente, o qual deverá efetuar sua 
matrícula nas datas e horários a serem divulgados na Secretaria do curso. 

5.4 A data da matrícula para alunos excedentes será divulgada pela Secretaria.  
5.5   O  Programa  poderá  disponibilizar  bolsas, se estiverem disponíveis. 
 
6 RESULTADO 
 
6.1 O resultado será divulgado na primeira quinzena do mês subsequente, contando da 

data de protocolo da documentação completa, inclusive do pagamento da taxa de 
inscrição. 

 
7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1 A Comissão Examinadora do Processo de Seleção, designada pelo Colegiado do 

curso, orientará a realização e fiscalização do processo seletivo. 
7.2 A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das 

normas do presente Edital e dos ordenamentos superiores da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. 

7.3 Será excluído do processo seletivo o candidato que, ativa ou passivamente, for 
encontrado praticando qualquer tipo de fraude, ato de indisciplina ou improbidade 
durante a realização das provas ou entrevistas. 

mailto:infoespa@pucminas.br
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7.4 O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital só terá validade 
para o ano letivo de 2018. 

7.5 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do 
Processo de Seleção, cabendo recurso de suas decisões ao Colegiado do curso. 

 
 
Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em lugar próprio. 
 
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 
 

Belo Horizonte, Belo Horizonte 15 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 
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Anexo 

Linhas de Pesquisa/Professores 

Linha de Pesquisa: Estudos Urbanos e Regionais 

O objetivo principal da linha é desenvolver estudos sobre a produção, estruturação e organização 

dos espaços urbanos e regionais, bem como da formação e transformação das paisagens 

geográficas.  

Esta linha de pesquisa é composta pelos grupos temáticos: 

 Estudos Regionais.  

 Estudos Urbanos.  

 Estudos da Paisagem.  

PROFESSORES: 

 Alexandre Magno Alves Diniz. 

 Ana Márcia Moreira Alvim. 

 Duval Magalhães Fernandes. 

 Oswaldo Bueno Amorim Filho. 

 

Linha de Pesquisa: Meio Ambiente 

O objetivo principal desta linha é trabalhar a vasta gama de aspectos atinentes à relação sociedade e 

natureza, com ênfase na análise ambiental integrada nos campos da geomorfologia, pedologia e 

climatologia.  

Esta linha de pesquisa é composta pelos grupos temáticos: 

 Geodinâmica Ambiental.  

 Sensoriamento Remoto aplicado ao Meio Ambiente.  

 Mudanças Climáticas.  

PROFESSORES: 

 Alecir Antônio Maciel Moreira. 

 Henrique Paprocki. 

 João Henrique Rettore Totaro. 

 Luiz Eduardo Panisset Travassos. 
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Linha de Pesquisa: Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

O objetivo principal desta linha é desenvolver estudos aplicados, fazendo uso do rico acervo 

metodológico e técnico da Análise Espacial, da Cartografia e dos SIGs, sem perder de vista o 

necessário embasamento epistemológico que deve sempre orientar a pesquisa geográfica.  

Esta linha de pesquisa é composta pelos grupos temáticos:  

 Previsões, Impactos e Cenários.  

 Modelos de Análise Espacial.  

 Geocartografia.  

PROFESSORES: 

 João Francisco de Abreu. 

 José Flávio Morais Castro. 

 Paulo Fernando Braga Carvalho. 

 Sandro Laudares. 

 


