UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE GEOGRAFIA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
MESTRADO EM GEOGRAFIA
EDITAL 01/2019/PPGG/UFAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MATRÍCULA DE ALUNO ESPECIAL NO PROGRAMA
DE MESTRADO EM GEOGRAFIA – 2019.1
Em atendimento ao Art. 27 da Resolução 50/2014-CONSUNI/UFAL, que regulamenta a PósGraduação Stricto Sensu na Universidade Federal de Alagoas, e o Regimento do PPGG/UFAL, a
Coordenação do PPGG/UFAL vem, através deste Edital, divulgar a abertura de vagas para aluno
especial nas disciplinas que serão ofertadas no primeiro semestre de 2019, que terá início em
18 de março de 2019.
1º. Disciplinas com vagas para aluno especial em 2019.1 para nível de mestrado, ofertadas no
turno matutino das 8h às 12h:
Nome da disciplina

Professor
Créditos –
responsável Carga Horária

Estudos Integrados de
Riscos Ambientais
(GEOM008)

Nivaneide
Alves de Melo
Falcão

4 créditos –
60 horas

Geologia Ambiental e
Gestão Costeira
(GEOM006)
Rochana
Campos de

4 créditos –

Andrade Lima

60 horas

Santos

Geoprocessamento e
Organização do Espaço
(GEOM011)

Silvana
Quintella

4 créditos –

Cavalcanti

60 horas

Calheiros

Ementa
Relação entre a dinâmica do meio
físico e dinâmica social e
definição do risco a ela associado.
Análise do risco natural para o
ordenamento do território.
Efeitos do ordenamento do
território na mitigação da
vulnerabilidade territorial.
Metodologia de cartografia de
riscos.
A geologia e o meio ambiente:
Áreas de conhecimento geológico
com interface ambiental:
geologia sedimentar,
geomorfologia, pedologia,
hidrogeologia, geotectônica.
Caracterização dos ambientes
costeiros, processos, elementos e
aspectos da zona costeira que a
distinguem das áreas adjacentes
em interface. Hidrodinâmica
costeira e transporte sedimentar.
Identificação, classificação de
materiais naturais e avaliação de
impactos. Contaminação do meio
físico; Disposição dos resíduos;
Atividades geradoras de
impactos: agricultura, mineração,
obras civis, zoneamento
Ambiental.
Geoprocessamento e SIG.
Geoprocessamento na
construção do conhecimento
geográfico e ambiental.
Fundamentos técnicos e
metodológicos de
geoprocessamento. Modelagem
e integração de dados
Geográficos. Bases de dados
geográficos e bancos de dados
convencionais. Planimetrias,
assinaturas e monitorias. Análises
territoriais e ambientais.
Diagnósticos e Prognósticos.
Aplicações.

Dia da
oferta

Sala

Nº de
Vagas

Sala 01

Terçafeira

Bloco 06
(Ampliação)

2

Sala 01
Bloco 06
(Ampliação)

Quintafeira

10

Sala 02
Bloco 06
(Ampliação)
Terçafeira

1

Bases Epistemológicas
da Geografia
Gilcileide
(GEOM001)

Rodrigues da
Silva

4 créditos –
60 horas

Geografia da
Organização
Empresarial no Brasil e
no Mundo
(GEOM016)

Domingos

4 créditos –

Sávio Corrêa

60 horas

Turismo, Espaço e
Desenvolvimento
(GEOM018)
Lindemberg
Medeiros de
Araujo

4 créditos –
60 horas

Educação Geográfica e
Tecnologias Digitais:
Interfaces
Contemporâneas
(GEOM026)

Maria
Francineila

4 créditos –

Pinheiro dos

60 horas

Santos

O conhecimento científico,
fundamentos históricos e
filosóficos do conhecimento
geográfico; desenvolvimento dos
métodos de análise da Geografia;
conceitos e categorias de análise
da Geografia, os novos
paradigmas da Geografia,
perspectivas da Geografia no
contexto das ciências na
contemporaneidade.
Os processos de acumulação,
concentração e centralização de
capital no território. Dinâmica do
capital e sua organização no
espaço mundial. Diferentes
movimentos de acumulação,
concentração e centralização
através de fusões, aquisições,
concessões, joint-ventures e
privatizações em grandes
organizações empresariais no
Brasil e no Mundo. Investimento
estrangeiro direto e
desnacionalização. Abertura
comercial, desestatização e
reorganização produtiva e
territorial.
O fenômeno turístico no mundo
contemporâneo e seus
componentes. Centros emissores,
espaços de deslocamento e
destinações. Evolução temporal e
espacial dos lugares turísticos. O
turismo e o conceito de formação
socioespacial. Implicações
espaciais, econômicas, sociais,
políticas e ambientais do turismo.
O turismo como estratégia de
desenvolvimento nacional,
regional e local. O papel do
governo, da iniciativa privada e
da sociedade civil no
desenvolvimento com base no
turismo.
Discussões acerca das conexões
entre Geografia, Educação e
Tecnologias Digitais em seus
diferentes níveis. Análise de
conceitos e práticas relacionadas
à Educação Geográfica. Os
Saberes e fazeres na Educação
Geográfica. Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação na
Educação. Os Artefatos
Midiáticos e os Nativos Digitais na
Educação Geográfica.

Sala 02

Quintafeira

Bloco 06
(Ampliação)
4

Sala 03
Bloco 06
(Ampliação)

Terçafeira

2

Sala 01
Bloco 06
(Ampliação)

Sextafeira

5

Sala 01
Bloco 06
(Ampliação)
Quartafeira

Procedimentos para Preenchimento das Vagas
2º. Para a classificação do candidato (preenchimento das vagas), será obedecida a ordem
cronológica de solicitação para preenchimento de vagas, considerando o momento de registro
de conclusão/encerramento da inscrição no sistema SIGAA (submissão ao formulário
eletrônico).
3º. O máximo de disciplinas permitidas para serem cursadas, no âmbito deste Edital e das
condições estabelecidos no Regimento Interno, é de 2(duas) para cada candidato.

2

4º. As inscrições serão iniciadas em 01 de março de 2019 e se estenderão até o dia 11 de
março de 2019.
5º. O resultado será publicado no dia 13 de março de 2019 no portal do SIGAA/UFAL e/ou no
mural do PPGG/UFAL.
6º. O preenchimento do formulário eletrônico não dá garantias de aceite ou matrícula na
disciplina.
7º. Documentos necessários para inscrição (será necessário upload do documento digitalizado
em formato pdf):
a) Declaração de cópias autênticas (Anexo 1 deste Edital – anexar em formato pdf);
b) Documento de identificação válido com foto (Ex.: RG, carteira de motorista,
passaporte). Anexar em formato pdf frente e verso;
c) CPF. Anexar em formato pdf frente e verso;
d) Diploma de conclusão de curso de ensino superior (reconhecido pelo MEC) ou certidão
de conclusão do curso superior emitida dentro dos últimos 6 meses (anexar em
formato pdf frente e verso);
e) Histórico escolar do ensino superior (anexar em formato pdf frente e verso);
f) Curriculum Lattes com comprovações das atividades citadas devidamente anexadas
(formato pdf).

Informações Importantes
8º. Uma vez aprovados ao final das disciplinas, os estudantes poderão solicitar declaração da
Secretaria do Curso.
9º. O início das aulas está previsto para o dia 18 de março de 2019.
10º. Local de inscrição:
https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
11º. Página eletrônica do PPGG/UFAL:
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/igdema/pos-graduacao/mestrado-em-geografia
12º. Os casos omissos serão avaliados e julgados pelo Colegiado do PPGG.

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.

Profa. Dra. Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros
Coordenadora do PPGG/UFAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE GEOGRAFIA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
MESTRADO EM GEOGRAFIA

ANEXO 1

DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS

Eu ________________________________________________________________, portador(a)
do CPF nº: ___________________________, inscrito(a) no processo de seleção de aluno
especial para o curso de mestrado PPGG/UFAL referente ao semestre de 2019.1, declaro para
fins de prova junto a Universidade Federal de Alagoas que os documentos e comprovantes
enviados, no sistema de inscrição SIGAA são cópias autênticas dos originais. Declaro que estou
ciente de que na hipótese de prestar falsas informações, estarei incorrendo em falta e sujeito a
penalidades de natureza cível, penal e administrativa.

(Local)___________________ /(UF)_____, Em: ______/______/__________.

______________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
(conforme documento de identidade)

