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EDITAL PRP/UEG N° 01 7/201 9
CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PósGRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TERRITÓRIOS E EXPRESSÕES CULTURAIS NO
CERRADO N° 01/2 01 9 — NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás — UEG — faz
saber a todos os interessados que estarão abertas, de 15 de agosto a 16 de setembro de 2019, as
inscrições ao processo seletivo do Mestrado Interdisciplinar em Territórios e Expressões
Culturais no Cerrado (TECCER), para as áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais
Aplicadas e áreas afins, a ser oferecido no Campus de Ciências Socioeconômicas e Humanas .
(CSEH) da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O curso é gratuito, sendo cobrada apenas
uma taxa de inscrição para o processo seletivo. O objetivo do curso é formar professores e
pesquisadores de alto nível profissional, no âmbito dos estudos sociológicos, ambientais,
geográficos, históricos, urbanísticos e econômicos sobre o Cerrado, numa perspectiva
inter discip lin ar..

1. DO PROGRAMA

1.1 O Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado
(TECCER), tem como área de concentração Territórios e Expressões Culturais no Cerrado,
sendo duas as linhas de pesquisa Linha 1: Dinâmicas Territoriais no Cerrado e Linha 2: Saberes
e Expressões Culturais do Cerrado:

Linha 1: Dinâmicas Territoriais no Cerrado: o domínio do Cerrado é caracterizado por
dinâmicas territoriais complexas. Seus recursos naturais diversificados permitiram o
estabelecimento da exploração econômica tradicional, como também a exploração econômica
em larga escala. Nele se configuraram projetos políticos complexos de ocupação do território,
emanados do Estado e de suas instituições, como também das propostas alternativas de
movimentos sociais contestatórios. Nele se viabilizou um modelo de sociedade mareada pela
ruralização, como também um modelo de modernas capitais planejadas convivendo com cidades
centenárias. Portanto, o objetivo desta linha é desenvolver pesquisas que enfoquem a dinâmica
social, ambiental, histórica, econômica e política no território. Espera-se, com isso, uma postura
crítica em que o Cerrado sa analisado em múltiplas dimensões: natureza e sociedade, inovação
e atraso, moderno e tradicional, natal e urbano, riqueza e pobreza, Estado e povo.

Linha 2: Saberes e Expressões Culturais do Cerrado: sendo uma área espacial abrangente e
de ocupação humana antiga, no domínio do Cerrado surgiram expressões culturais próprias,
muitas advindas de outros lugares e adaptadas à sua peculiaridade ambiental e cultural. Desse
modo, neste território encontram-se formas específicas de religiosidades, produções
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arquitetônicas e estéticas, manifestações folclóricas, festas tradicionais, atividades de lazer,
culinária, mitos e rituais marcados pela singularidade do meio em que estão localizadas. O
domínio do Cerrado também foi objeto de muitos saberes que se propuseram a explicá-lo,
analisá-lo, representá-lo ou compreendê-lo. Portanto, interessa perceber o modo como esse
domínio foi e ainda é objeto de representação das artes plásticas, da literatura regional, das
produções cinematográficas, dos mitos indígenas, dos provérbios e causos sertanejos. Interessa
também perceber o domínio do Cerrado como objeto de análise dos saberes das ciências
naturais, biológicas, sociais e da historiografia.

1.1.1 Cada linha de pesquisa é composta por dois Grupos de Trabalhos (GTs), sendo que o GT5
pertence a ambas as linhas.
1.1.2 . Os Grupos de Trabalho (GT) que compõem a Linha de Pesquisa Dinâmicas Territoriais
no Cerrado são:

GT 1 - Território, Estado e Sociedade.
Ementa: O Grupo de Trabalho tem como foco o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a
questão da dinâmica territorial, as ações do Estado sobre o espaço urbano e rural, bem como as
consequências e os impactos sociais, económicos e ambientais sobre a sociedade no Cerrado
brasileiro. As temáticas deste grupo privilegiaram uma visão interdisciplinar dos estudos para
fomentar a produção acadêmica com diversidade de interpretações críticas e científicas
contribuindo para a formação do pesquisador do mestrado.

Docentes: Divina Aparecida Leonel Lunas; Dulce Portilho Maciel; Glauber Lopes Xavier;
Roseli Martins' Tristão Maciel.

GT 2- Cidades, Sistemas e Habitar.
Ementa: O grupo de trabalho investiga as articulações territoriais no ambiente do Cerrado, com
ênfase no eixo Goiânia-Anápolis-Brasília As pesquisas interdisciplinares desenvolvidas
abordam as escalas interregional e intraurbana, em suas dimensões sociais, econômicas,
culturais e políticas. Algumas das temáticas pertinentes ao grupo são: as teorias da urbanização;
as metrópoles, as cidades pequenas e médias; a interrelação cidade-campo; as redes urbanas e
suas hierarquias; os agentes modeladores do espaço urbano; a morfologia, a paisagem e os
estilos de vida no meio urbano; a metamorfose do habitar.

Docentes: Janes Socorro da Luz; Marcelo de Mello; Milena D'Ayala Valva; Jean Carlos Vieira
Santos.

1.1.3 Os Grupos de Trabalho (GTs) que compõem a Linha de Pesquisa Saberes e Expressões
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Culturais no Cerrado são:

GT 3- Saberes, Cultura e Meio Ambiente.
Ementa: História :Ambiental, fronteira e natureza. Povos tradicionais e saberes do Cerrado. Meio
anbiente, Diversidade cultural e Interculturalidade. Educação e interdisciplimu-idade. História,
sociedade e representações do Cerrado. Transformações socioculturais no Cerrado.

Docentes: Giuliana Moniz Vila Verde Safadi; Maria de Fátima de Oliveira; Poliene Soares dos
Santos Bicalho; Robson Mendonça Pereira.

GT 4 - Expressôes Culturais e Estéticas do Cerrado.
Ementa: O grupo de trabalho pretende analisar as manifestações culturais e estéticas dos
diferentes grupos sociais existentes no Cerrado. Algumas das tem áticas pertinentes ao grupo são:
as festas e rituais; a estética da cultura popular e erudita; manifestações culturais urbanas; a
produção literária popular e erudita; a produção audiovisual sobre e no Cerrado, as
religiosidades; os valores e as representações culturais populares.

Docentes: Ademir Luiz da Silva; Eliézer Cardoso de Oliveira; Ewerton Freitas Ignácio; Haroldo
Reimer; Maria IdelmaVieria D'Abadia; MaryAnne Vieira Silva.

1.1.4 O Grupo de Trabalho (GT) que compõe ambas as linhas de pesquisa: Dinâmicas
Territoriais no Cerrado e Saberes e Expressões Culturais do Cerrado é:

GT-5 —Análise Ambiental do Cerrado

Ementa: Este grupo de trabalho é composto por professores vinculados às duas linhas de
pesquisa do Programa, os quais desenvolvem estudos, pesquisas e análises que envolvem
elementos ambientais e históricos do uso e ocupação do Cerrado. Compreende, entre outras, as
seguintes temáticas de pesquisa: geocartografia; história e geografia da saúde; características
físicas e impactos antrópicos; valoração ambiental; legislação ambiental; biodiversidade;
diversidade sociocultural; educação ambiental; conservação, política e gestão ambiental.

Docentes: Adriana Aparecida Silva; Femando Lobo Lemes; Joana D'Arc Bardella Castro;
Josana de Castro Peixoto; Sarda) Dutra e Silva.
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1.2 A integralização cuiricular será de, no máximo, 24 meses.

1.3 O cotp discente do Programa será constituído por alunos regulares e alunos especiais.

1.4 Os alunos regulares são aqueles aprovados e classificados de acordo com o número de vagas
oferecidas, matriculados no curso, com direito a orientação formalizada no Programa.

1.5 São alunos especiais aqueles matriculados em outros Programas de Pós-Graduação stricto
sensu, bem como os aprovados e não classificados no processo seletivo, segundo o número de
vagas oferecidas. Estes últimos poderão cursar disciplinas isoladas, desde que haja
disponibilidade de vagas, sem direito a orientação formalizada no Programa.

1.6 No ato da inscrição pare o processo seletivo, o candidato deverá optar pela língua
estrangeira (inglês, espanhol ou francês) em que irá comprovar proficiência. O exame de
proficiência em língua estrangeira será realizado por todos os candidatos. No entanto, só serão
corrigidas as provas dos candidatos aprovados na prova dissertativa A prova de língua
estrangeira ter á caráter classificai cid°.

1.7 Serão oferecidas 24 vagas, distribuídas entre as duas Linhas de Pesquisa, a partir dos cinco
seguintes GTs:

Grupos de Trabalho (GTs)

Vagas

GT 1 - Território, Estado e Sociedade

6

GT 2 - Cidades, Sistemas e Habitar

5

G13- Saberes, Cultura e Meio Ambiente

4

GT 4 - Expressões Culturais e Estéticas do
Cerrado

5

GT5 - Análise Ambiental do Cerrado

4

1.7.1 Sobre a bibliografia sugerida para leitura prévia respectiva a cada GT, Ver Mexo V;
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1.7.2 O Colegiado do Curso poderá, eventualmente, remanejar os projetos aprovados para a
orientação de professores de urna Linha de Pesquisa/Grupo de Trabalho diferente daquele que
tin explicitada pelo (a) candidato (a).

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 Poderão se inscrever candidatos portadores de diplomas de nível superior nas áreas de
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e áreas afins às Linhas de Pesquisa do Projama.
Será aceita, em substituição ao diploma, declaração de termino da Graduação ate a data da
matricula no mestrado.

2.2 A taxa de inscrição e de R$ 80,00 (oitenta reais). O boleto de pagamento referente à taxa de
inscrição devera ser obtido no sue: http://www.inscricao.ueabr.

2.3 Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da inscrição.

2.4 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições de candidatos com documentação
incompleta.

2.5 O candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas deverá
informar, no ato da inscrição, os recursos especiais de que necessita.

2.6 A inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato, por terceiros cum procuração com firma
reconhecida em cartório ou pelos Correios, via SEDEX. No último caso, será considerada a data
da postagem. O endereço para inscrições é o da Secretaria do Mestrado em Territórios e
Expressões Culturais no Ceifado: Bloco II, Sala 301, no Campus Anápolis de Ciências
Socioeconomicas e Humanas da Universidade Estadual de Goiás, situado a Av. Juscelino
Kubitschek, IV 146 — Bairro Jundiá — Anápolis-GO, Caixa Postal 459, CEP. 75.110-390. As
inscrições via SEDEX serão recebidas desde que a data de postagem respeite o período de
inscrição. Nesse caso, solicita-se o envio do código de postagem fornecido pelos correios para
os e-mails: teccerg,ueg.br. O Programa não se responsabilizará por correspondências
extraviadas.
2.7 No ato da inscrição ao processo seletivo, os (as) candidatos (as) deverão apresentar os
seguintes documentos em envelope lacrado:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (Anexo II).
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Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição.
Fotocópia, autenticada em cartório, ou conferida com o original no ato de inscrição,
do diploma ou certidão de conclusão do aliso de Graduação ou declaração de conclusão
de Graduação até a data da matrícula no Mestrado.
Observação: Os portadores de diplomas de Graduação obtidos no exterior deverão
apresentar documento de conVal ida ção.
Fotocópia, autenticada era cartório, ou conferida com o original no ato de inscrição,
do histórico escolar do curso de graduação.
c) Currículo no modelo Lattes disponível no site do CNPq (www.cnpq.br). O currículo
deve ser acompanhado dos documentos comprobatórios dos itens requeridos na
avaliação de títulos em uma (01) via, bem como a planilha preenchida com a pontuação
indicada (Anexo III).
O Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF, ambas com autenticação em cartório
ou conferidas com o original no ato da inscrição.
Declaração de ciêneia da exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20 horas
semanais de dedicação ao curso (Mexo IV).
Três vias do pré-projeto de pesquisa que pretende desenvolver, •indicando a linha de
pesquisa/Grupo de Trabalho ao qual se vincula.
Observação: 1) O pré-projeto de pesquisa deve conter no MÁXIMO 10 (dez) laudas
e conter uma proposta de estudo-investigação direcionada a um dos Grupos de
Pesquisa do Programa, compreendendo os seguintes itens: a) justificativa do estudo e
delimitação do tema; b) definição do problema; c) objetivos geral e específicos; d)
referencial teórico; c) metodologia c fonte(s) de pesquisa; f) cronograma de execução;
referências bibliográficas. O pré-projeto de pesquisa deverá ter as páginas
numeradas e conter: nome do candidato, titulo do pré-projeto de pesquisa, indicação
da linha de pesquisa/Grupo de Trabalho e mês/ano da inscrição (O pré-projeto deve
observar as normas da ABNT vigentes).
O candidato é inteiramente responsável pela documentação constante no tópico 2.7,
a qual deverá ser entregue em envelope lacrado pelo candidato. Na ausência de
qualquer documento a inscrição será indeferida.

3. DA SELEÇÃO

3.1 O processo de seleção será conduzido pela Comissão de Seleção, constando das seguintes
etapas.

Primeira etapa: Prova dissertativa sobre tema do GT escolhido pelo candidato: GT 1 Território, Estado e Sociedade; GT 2- Cidades, Sistemas e Habitar; GT 3- Saberes,
Cultura e Meio Ambiente; GT 4 - Expressões Culturais e Estéticas do Cerrado;
GT-5 — Análise Ambiental do Cerrado. Haverá indicação de bibliografia para leitura
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prévia (Anexo V).
Segunda etapa: Análise do pré-projeto de pesquisa
Terceira etapa: Prova de proficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou
Franc és).
Quarta etapa: Análise e pontuação do currículo.
Quinta etapa: Entrevista.

3.2 Todas as etapas serão avaliadas entre O e 10 pontos.

3.3 A prova dissertativa é eliminatória, devendo o candidato obter nota mínima de 7 (sete)
pontos.

3.4 O préLprojeto terá caráter eliminatório. A nota mínima para aprovação nesta etapa será 5.0.

3.5. A prova de Proficiência em Língua Estrangeira não é eliminatória, mas apenas
classificatoria.

3.5 A entrevista tem caráter classificatório e dela somente participarão os candidatos aprovados
nas etapas anteriores.

3.5.1 As entrevistas serão gravadas por meio de instrumentos de audio ou áudio/video.

3.6 A classificação final será feita pela média das notas da prova escrita, da prova de
proficiência, do pré-projeto de pesquisa, da entrevista e da análise do currículo.

3.7 No local das provas, o candidato deverá apresentar documento de identificação oficial com
foto recente.

3.8 Durante a realização da prova escrita não será permitida nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, cadernos, ou
quaisquer anotações. Igualmente não se permitirá o uso de aparelhos eletrônicos. A
desobediência a estes quesitos implicará na desclassificação imediata do candidato.
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3.9 A duração da prova escrita será de 4 (quatro) horas.

3.10 O (a) candidato (a) deverá, obrigatoriamente, responder às questões do GT para o qual se
inscreveu.

4. DAS PROVAS

4.1. Na prova escrita serão avaliados: a) desenvolvimento de texto dissertativo-argumentativo; b)
coerência da argumentação; c) linguagem clara e objetiva; d) articulação das partes do texto,
com uso de recursos coesivos; e) entendimento das questões apresentadas no enunciado da
temática para dissertação, f) diálogo pertinente com a bibliografia sugerida para a seleção.

4.1 O candidato que apresentar comprovante de proficiência em língua estrangeira (inglês,
espanhol ou francês), atestada por certificado emitido por instituição regular de ensino de línguas,
emitido, no máximo, há 3 (três) anos, ou declaração de aprovação em processo seletivo stricto
sensu, estará dispensado da prova de proficiência em língua estrangeira.

4.2 No comprovante de proficiência deverá conter anota final do candidato.

4.3 O candidato que informar, no ato de inscrição, que possui o comprovante de proficiência cru
língua estrangeira e não apresentar documento comprobatõrio junto aos documentos
entregues na Secretaria do TECCER, realizará a prova na língua pela qual optou no
formulário de inscriçã o.

4.4 Sistema de Classificação:

4.4.1 A classificação do candidato dependerá de sua média geral (MG), que consiste na
média ponderada das avaliações, considerando que a Prova Dissertativa (PD) terá peso 4
(quatro), o Pré-projeto de Pesquisa (PP) terá peso 3 (três), o Currículo Lattes (CL) terá
peso 1 (um), a Prova de Proficiência em Língua Estrangeira (PLE) terá peso 1 (um) e a
Entrevista (EE) terá peso 1 (um) ou MG = (4PD) + (3PP) + (1CL) + (1PLE) + (lEE) /
10.

4.5 Os candidatos serão avaliados com os conceitos APROVADO ou REPROVADO. Será
considerado APROVADO o candidato que, em uma escala de O (zero) a 10 (dez), obtiver
pontuação igual ou superior a 6 (seis) na Média Geral (MG).
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4.6 Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas no Campus Anápolis de Ciências
Socioeconômicas e Humanas (CCSEH) da UEG, Av. .11K, n° 146, Bairro Jundiai, Anápolis-GO,
conforme Cronogama (Mexo I).

4.7 O candidato não classificado deverá providenciar a retirada de seus documentos na
Secretaria do Programa de Pós-graduação até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados.
Findo este prazo, os documentos serão descartados.

4.8 O prazo de recurso será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do horário de divulgação do
resultado preliminar.

4.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado.

5. DA MATRÍCULA

5.1 A divulgação da data e local das matriculas dos candidatos aprovados e classificados será
feita no site do Programa: http://www.teccer.unucseh.uetz.br/

5.2 Além dos documentos apresentados no ato de inscrição ao processo seletivo, para matrícula,
serão exigidos, ainda, o requerimento de matricula; a fotocópia do comprovante de quitação do
serviço militar, para candidatos do sexo masculino; fotocópia do titulo de eleitor, com
comprovante de votação na última eleição; certidão de casamento (em caso de mudança de
nome); e duas fotos 3x4 recentes.

5.3 As matrículas serão realizadas presencialmente e, se necessário, por procuração.

Anápolis, 06 de agosto de 2019.
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ANEXO 1

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Atividade

Data
06/08/19

Publicação do Edital

15/0 8/2 01 9 a
16/0 9/2 01 9, entre
8h e 11h e 14h e
16h

Inscrição no processo seletivo

24/09/2019

Publicação das inscriçõ es deferidas e indeferidas
Prazo para apresentação de recurso contra indeferimento das inscrições

24/0 9/2 01 9 a
26/0 9/2 01 9. entre
8b cilhe 14he
16h

Resultado do recurso e divulgação da lista definitiva das inscriçõesdeferidas
c indeferidas
Prova disscrtativa

Prova de proficiência

28/09/20 19
17/10/20 19 com
inicio às 14h e
tánnino às 18h

CRI LillitU3 Estrangeira

18/10/2019 com
inicio às 14 h c
teimino as 18h

Divulgação do resultado preliminar das notas da prova dissertativa
Prazo para apresentação do recurso contra resultado da prova dissertatkin.

06/11/20 19
07/1 1/2 01 9 a
08/11/2019

Resultado final das notas da prova dissertativa

14/11/2019

Divulgação do resultado preliminar das notas do pré-projeto

18/11/2019

Prazo para apresentação do recurso contra resultado do pré-projeto

19/1 1/2 01 9 a
20/11/2019

Divulgação do resultado preliminar da prova de Profidência em Língua
Estrangeira c do Currículo.

18/11/2019

Prazo para apresentação do recurso contra a prova de Proficiência em Língua
Estrangeira e o Currículo

19/1 1/2 01 9 a
20/11/2019

PRP • Pra-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradueçao
BR 153 Quadra Área, Km 99,
CEP: 75132.903, Anápolis -GO

(66.43281153
11•11*ue9b1~suegbr
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Divulgação do resultado final da Nova Dissertativa, do Pré:projeto, da prova
de Proficiência em Língua Estrangeira e do Currículo e publicação do
cronograma de entrevistas.

21/11/20 19

Entrevistas

25/1 1/2 01 9 a
29/11/2019

Resultado final do processo seletivo

02/12/2019

Data de matricula

24/0 2/2 02 O a
28/02/2020

PRP - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
BR 153 Quadra Área, Km 99,
CEP 75132.903, Anápolis - GO

(62) 3323-1153
prio@u e r / survvv_prp.ueg.br
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ANEXO!!
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
(Preenchimento obrigatório de todos os itens)

LINHA DE PESQUISA A QUE SE CANDIDATA:
( ) Dinâmicas Territoriais no Cerrado
( ) Saberes e Expressões Culturais do Cerrado

GT A QUE SE CANDIDATA:
( ) GT - 1 Território, Estado e Sociedade
( ) GT - 2 Cidades, Sistemas e Habitar
( ) GT - 3 Saberes, Cultura e Meio Ambiente
( ) GT - 4 Expressões Culturais e Estéticas do Cerrado
( ) GT - 5 Análise Ambiental do Cerrado
Opção de língua estrangeira: ( ) inglês

( ) espanhol ( ) francês ( ) certificado de

proficiência
Nome do Candidato:
Data do Nascimento: / /

Local:

País:
Identidade:

UF:
Estado Civil:

Data da emissão:

/

UF:

CPF:
Graduado em:

Data da Colação de Grau: / /

Instituição pela qual obteve a Graduação:
Instituição em que trabalha:

PRP- Pthartiorla de 11/4140rtil e P4*-Gradvade
GR 153 Oadra Atui, Ken 99,
CM 75132.901 Angpolis - GO

162)3328-1153
PfP9,109b, /11~PrPme9bf

Ilf$E1 e

Pós ra uaçáo

ESTADO,
DE GOIAS

4, Universidade
Estadual de Goiás

Depto/Seção:

Tel.:

Ramal:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Pais:

CEP.

E-Mail:
Endereço Residencial:

Tel.:

PARA CANDIDATOS DE OUTROS PAISES
Identificação (RNE):

Tipo:

Órgão Expedidor:

Data de Emissão:

Entidade

Validade:

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Declaro estar ciente e de acordo com o Edital de Seleção do Programa de Pesquisa e PósGraduação Stricto Sensu em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado.

Assinatura

PRP -PM-Reibiris de ~itã • P6l4raduaçãç
egt 153 (Nutra AreadKrn99.
QP1 75132.993.Ar3pelli -GO

Anápolis, de

de 2019

452)33N-1153
PrP9IJe9b*,4wAvPrPAte9bt

PRP
Pró-Reitoria de
Pesuïsa e
POs 0raduaço
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ANEXO III

COMPONENTES CURRICULARES

PONTOS

PONTUAÇÃO

Histérico Escolar da Graduação
Média geral igual ou superior a 8,0 (por disciplina)

2,0

Atividades Acadêmicas
Monitoria em disciplina de nível superior (por disciplina)

1,0

Bolsista de Iniciação Científica (por projeto)

3,0

Voluntário em Projeto de Iniciação Científica (por projeto)

2,0

Bolsista em Programa de Extensão (por projeto)

1,0

Bolsista de Iniciação à Docência (por projeto)

1,0

3.TR-tilo de Pés-Graduação
Especialização

3,0

Mestrado

7,0

Doutorado

10,0

4.Atuação Profissional
Magistério no Ensino Superior (por disciplina ministrada a
cada semestre: máximo de 03 anos)

1,0

Magistério na Educação Básica ou atuação profissional na área
de sua formação acadêmica (por ano: máximo de 3 anos)

1,0

5.Produção Cientifica (2015 a 2019)
Apresentação oral em evento científico

0,5

Resumo expandido em evento cientifico

1,0

PRP -Prd-fleitais do P*.quels • P6~1.00
GR 153 Ottadra
Emek
7$132543.AND0411 -GO

462)332E-1153
1,99~

FRP
Prd-RePaxia de
Puisa e
Pós Gia0uação
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Trabalho completo publicado em Anais de evento

2,0

Organização de livro acadêmico com conselho editorial

1,0

Livro acadêmico com conselho editorial

4,0

Capitulo de livro acadêmico com conselho editorial

2,0

Artigo em jornais e revistas não acadêmicas

0,5

Artigo publicado em periódico sem indexação

2,0

Artigo publicado em periódico indexado no Qualis Capes

4,0

PONTUAÇÃO TOTAL
OBS: Cada um dos 05 (cinco) itens (Histórico Escolar da Graduação, Atividades Acadêmicas,
Titulo de Pós-Graduação, Atuação Profissional e Produção Cientifica) terá um valor de, no
MÁXIMO, 20 (vinte) pontos, possibilitando uma pontuação total de, no MÁXIMO, 100 pontos,
que para efeito de composição da nota Currículo Lates (CL) serão divididos por 10 (dez).
.

PRP•Pt641.ritteie 46. P~Irt• e Plwerradunsio
BR 153 Cuadra km ran 99.
ar: 751329:13.M4a0111- GO

(64) 33281153
prpove9tir/wvimarNácixbr

PRP
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uEss e
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ANEXO IV

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,
ao efetuar minha inscrição no processo seletivo do Programa de Pesquisa e Pés-Graduação Stricto
Sensu em Território e Expressões Culturais no Cerrado (TECCER), oferecido pelo Campus
Ciências Socioeconômicas e Humanas (CSEH), da Universidade Estadual de Goiás (UEG),
assumo o compromisso de dedicação MÍNIMA de 20 horas de atividades semanais, de acordo
com o plano de trabalho definido com o professor orientador.
Por estar ciente de que esta dedicação é fundamental para meu bom
aproveitamento no referido Curso, firmo o presente Termo de Compromisso.

Assinatura
Anápolis,

PP2- PM-Reitõné
CM IS] Cumdra Ártu, krn
CER 75132.933. Ardpdii • G0
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ANEXO V

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA LEITURA PRÉVIA

Território, Eitado e Sociedade
CANO, Wilson. Desconcentração produtiva regional do Brasil — 1970-2005. São Paulo:
Editora Unesp, 2005. p. 49-75.

MARTINS, José de Souza. O tempo da fronteira: retomo à controvérsia sobre o tempo
histórico da frente de expansão e da frente pioneira. In: MARTINS, José de Souza.
Fronteira: A degradação do outro nos confins do humano. São Paulo: Contexto, 2009. p.
131-179.

TAVARES, Maria da Conceição. Império, território e dinheiro. In: FIORI, José Luis
(org). Estados e moedas no desenvolvimento das nações. zta ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2012. P. 449-489.

OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, Nordeste. Planejamento
e Conflito de classes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 63-84.

Cidades, Sistemas e Habitar
LUZ, J. S. A (Re) Produção do Espaço de Anápolis-GO: a trajetória de uma cidade média
entre duas metrópole ; 2009. 354 f. Tese (Doutorado) — Programa de Pós-Graduação em
Geografia, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2009. (Capítulo 1, p. 39 —
89). Disponível em: http://www.ppgeoig.ufilbrinode/172.

PAP -Pnli-Riiteilaa Piesesiiin PairGt~io
OR 153 Quadra Aro,. km"
CEP:75132S3. MEOU-GO
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ROLNIK, R. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das fmanças.
São Paulo: Boitempo, 2015. (Capitulo 3 — Financeirização nos trópicos: moradia e a
cidade no Brasil, p. 255-368).

GT 3 - Saberes, Cultura e Meio Ambiente
SANO, S. M.; ALMEIDA, S.P.; RIBEIRO. F.R. O conceito de savana e de seu
componente Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S.P.; RIBEIRO. F.R. Cerrado:
ecologia e flora. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 2 v. 1. 279 p.

BARTH, Fredrik. Grupos Étnicos e suas fronteiras. In: O Guru, o iniciador e outras
variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra-capa Livraria, 2000.

FUNES, E. Sertão Cerrado. In: SILVA, S.; PIETRAFESA, J.; FRANCO, J.;
DRUIVIMOND, J.; TAVARES, G. (Orgs.). Fronteira Cerrado: Sociedade e Natureza no
Oeste do Brasil. Goiânia: Ed. PUC/Gráfica e Editora América, 2013.

GT 4 - Expressões Culturais e Estéticas do Cerrado
CURADO; D'ABADIA, OLIVEIRA; SILVA (Orgs). No rastro da bandeira: terços,
festas e folias. Goiânia: Caminhos, 2016.

SILVA; OLIVEIRA (Orgs). Goiânia em Mosaico: visões sobre a capital do cerrado.
Goiânia: editora da PUC — (tiO, 2015.

JORGE, Miguel. Veias e Vinhos. Goiânia: Editora da UFG, 2015.

PRP Pre5-Reltarlã de ~quita e PA
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GT- 5 Análise Ambiental do Cerrado
CASTRO, J. D. B. Valoração Econômica do meio ambiente: apresentação panorâmica.
In: CASTRO, J. D. B.; NOGUEIRA, J. M. Valoração econômica do meio ambiente:
teoria e prática. Curitiba: CRV, 2019. p. 15-38.

PADUA, J. A. As bases teóricas da história ambiental. In: FRANCO, J. L. de A.; SILVA,
S. D.; DRUMMONT. J. A.; TAVARES, G. G. (Orgs.) História ambiental: fronteiras,
recursos naturais e conservação da natureza. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 17— 37.

SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; RIBEIRO. F. R. As Principais fisionomias do Cerrado.
In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; RIBEIRO. F. R. Cerrado: ecologia e flora. Brasília,
DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 2 v. 1. Capítulo 6.

SANO, E. E.; DANBROS, L. A.; OLIVEIRA, G. C. de; BRITES, R. S. Padrões de
cobertura de solos do estado de Goiás. In: FERREIRA JÚNIOR, L. G. (Org.) A
Encruzilhada socioambiental: biodiversidade, economia e sustentabilidade no Cerrado.
Goiânia: UFG. p. 91 - 106
'
I
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ANEXO VI

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

A Secretaria do Mestrado em Território e Expressões Culturais no Cerrado — TECCER declara
que o (a) candidato (a)
portador

..
Documento

do

de

Identidade

de

n.

realizou a inscrição para o processo seletivo
referente ao ano de 2019.

Assinatura do responsável pela inscrição

Anápolis,

PRP -Pr6-1bOaria d Pepuna e Pds.Grachogfie
niS3 Caudra Ároz km St
CEP115132903, ~O% -GO

de

2019.

(62)331S-1153
INPOuegbil winwyripmeg

pen
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ANEXO VII
ENDEREÇO PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA

PARA:
SELEÇÃO DO MESTRADO EM TERRITÓRIO E EXPRESSÕES
CULTURAIS NO CERRADO- TECCER
Secretaria do Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado: Bloco III, Sala 301,
no Campus Anápoliscle Ciências Socioeconômicas e Humanas da Universidade Estadual de
Goiás, situado a Av. Juscelino Kubitschek, no 146— Bairro Jundiai — Anápolis-GO, Caixa Postal
459, CEP. 75.110-390.

Telefone (62) 3328-1188, das 8h. as 11h. e das 14h. as 16h.

PRP•Pr4-Refides dr Pacata elkekGraduaçao
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ANEXO VIII
MODELO-PADRÃO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TERRITÓRIOS E
EXPRESSÕES CULTURAIS NO CERRADO N° 01/2018 — NÍVEL MESTRADO
ACADÊMICO

Eu,
portador a) do
documento de identidade n.
inscrição n.
apresento recurso junto ao comissão de seleção do programa TECCER contra decisão divulgada.
A

decisão

objeto

de

contestação

é

(explicitar a decisão que está contestando).
Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:
(limite de diás páginas).

I

Se necessário anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-as abaixo:

Assinatura do(a) candidato(a)

Anápolis

PRP - ~alisa de ~nhã •Pd•Graéránie
!TRIO Cuadra égato, Kin 99.
CEP:15132.9a~s -GO

de

2019.

462)33281153
PIPPue9bri9A"Pillie9In

