
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

CURSO DE DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

E D I T A L  2/2018 

 

Processo de Seleção ao Programa de Pós-Graduação em Geografia - Doutorado 

(PPGEO) 

 

A Universidade Federal do Pará, através do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

torna público o Edital para a seleção de candidatos à turma 2/2018 do Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO), reconhecido pela CAPES, para um total 

de 03 (três) vagas adicionais na área de concentração ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO, reservadas o total de vagas para o Termo de Cooperação Técnica 001/2018, 

exclusivamente à docentes do quadro permanente da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá 

(IFAP), sem prejuízo da oferta normal do Programa. As vagas serão distribuídas de acordo as 

duas linhas de pesquisa do PPGEO: Dinâmicas Territoriais na Amazônia e Dinâmicas 

Socioambientais e Recursos Naturais na Amazônia, distribuídas conforme o processo 

seletivo por temática de projeto de doutorado de cada candidato, associado as linhas de 

pesquisas do programa e dos docentes do doutorado, presente neste edital. O processo para 

inscrição de candidatos será realizado de 27 de fevereiro a 23 de março de 2018, e as etapas 

pós-inscrição de acordo com o calendário previsto neste Edital. 

 

1. Dos requisitos para a Inscrição. 

Serão admitidos como candidatos à seleção portadores de diploma de mestre em 

Geografia ou áreas afins, reconhecidos na forma da Lei, e de acordo, com o Termo de 

Cooperação Técnica 001/2018, exclusivamente à docentes do quadro permanente da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado do Amapá (IFAP). Na ausência de diploma será aceito declaração da 

instituição de que o candidato concluiu o curso e aguarda a emissão do diploma. 
 
 Como pré-requisito da seleção, o candidato deverá apresentar um artigo científico 
dentro da grande área de conhecimento de Geografia ou áreas afins. O artigo deverá ter sido 
publicado nos últimos cinco anos (≥ 2014) ou estar aceito para publicação para os próximos 
meses em revista indexada, no mínimo, no estrato B4 pelo Qualis CAPES (Vigente). Em 
caso de trabalho considerado aceito para publicação, o candidato deverá apresentar no 
momento da inscrição uma declaração, chancelada pelo editor da revista, informando que o 
manuscrito está aceito para publicação (são sinônimos os termos “trabalho aceito” e “trabalho 
no prelo”). 

 

2. Documentos necessários para inscrição: 
Os candidatos, no momento da inscrição ao processo de seleção, deverão apresentar à 

secretaria do Programa os seguintes documentos: 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (modelo próprio, ver anexo I). 

b) Requerimento de Inscrição (modelo próprio, ver anexo II).  
c) Documentos de identificação (uma fotocópia do RG, do CPF, do título de eleitor e uma 
fotografia 3x4). 



d) Diploma de Mestrado ou declaração da instituição de que concluiu o curso de 
Mestrado e aguarda emissão do diploma (cópia e original), emitido pela Instituição de 
Ensino Superior credenciada pela CAPES, e histórico escolar do curso de Mestrado. No caso 
de curso no exterior o diploma deve estar devidamente revalidado no Brasil.  
e) Curriculum Vitae encadernado completo no modelo da Plataforma Lattes/CNPq (três 
vias sendo uma com comprovações).   

OBS: Terá inscrição indeferida o candidato que não apresentar Curriculum Vitae 
inscrito na plataforma LATTES/CNPQ. Ver modelo no site: http://lattes.cnpq.br/  
f) Termo de compromisso de dedicação às atividades do Doutorado. (modelo próprio, 
ver anexo III). 
g) 01 (uma) via do Projeto de Pesquisa impresso e 01(uma) via em CD/DVD sem 
identificação vide no máximo 15 (quinze) páginas de acordo com as linhas e áreas de pesquisa 
do programa, obedecendo à seguinte formatação: espaço 1,5 (um e meio); fonte Times New 
Roman; corpo 12 (doze), (Normas ABNT), contendo os seguintes itens: 
  
-  Título e Nome do Candidato; 
 
-   Apresentação do tema; 
 
- Problemática; 
 
- Justificativa; 
 
- Objetivos; 
 
- Hipótese(s); 
 
- Procedimentos metodológicos; 
 
- Referencial teórico-conceitual (revisão bibliográfica sobre o tema escolhido); 
 
- Referências Bibliográficas. 
 
OBS: Serão indeferidas as inscrições cujos projetos não se enquadrarem na área de 
concentração do programa, linha e área de pesquisa dos docentes. 

 

3. Das linhas de pesquisa 

 
Tomando por base a produção científica dos docentes, as linhas de pesquisa a serem 

desenvolvidas são duas: 

 

Linha: Dinâmicas Territoriais na Amazônia 
 
Ementa: Os estudos desta Linha têm como situação geográfica e locus empírico o campo e a 
cidade, o rural e o urbano, ordenamento territorial, pensadas nas escalas local, regional e o 
global. 

 

Linha: Dinâmicas Socioambientais e Recursos Naturais na Amazônia. 
 
Ementa: Dinâmicas Socioambientais, agentes, processos e espacialidades. Conflitos 

socioambientais na Amazônia. Risco e vulnerabilidade socioambiental. Planejamento 

ambiental e territorial. Estudo da diversidade sociocultural e suas relações com o ambiente 

amazônico.

http://lattes.cnpq.br/


 

3.1 – Relação dos docentes por linha e área de pesquisa. 
 
 

LINHA DE PESQUISA: Dinâmicas Territoriais na Amazônia. 

Professor Orientador (a) Área de Pesquisa 
 

Gilberto de Miranda Rocha. 
NUMA/UFPA. 
Dr. Geografia – USP/1999. 

Geografia Política; Geografia da População; Gestão 
do Território, Meio ambiente e Desenvolvimento. 

 

João Márcio Palheta da Silva.  
IFCH/PPGEO/UFPA. 
Dr. Geografia – UNESP/2004. 

Geografia e Impactos Territoriais de Grandes 
Empreendimentos no Brasil e  na Panamazônia. 

Jovenildo Cardoso Rodrigues. 
PPGEO/UFPA. 
Dr. Geografia – UNESP/2016. 

Geografia Urbana; Geografia Regional; Geopolítica 
na Amazônia; Geografia Econômica. 

Marcio Douglas Brito do Amaral. 
IFCH/PPGEO/UFPA. 
Dr. USP/2011. 

Geografia Urbana; Geografia Regional; 
Planejamento e Gestão Urbana e Regional. 

Maria Goretti da Costa Tavares. 
IFCH/PPGEO/UFPA. 
Pós-Doutorado, Université Paris I /2007. 

Geografia Política; Geografia das Redes; 
Geografia do Turismo; Geografia e Patrimônio 

cultural. 
 

 
 

LINHA DE PESQUISA: Dinâmicas Socioambientais e Recursos Naturais na Amazônia. 

Professor Orientador (a) Área de Pesquisa 

Cláudio Fabian Szlafsztein. 
NUMA/UFPA. 
Dr. Ciências Naturais Geografia – Kiel 
University – Alemanha/2003. 

Análise e Gestão de Riscos Ambientais; Gestão 
ambiental; Planejamento e Gestão de Zonas 

Costeiras. 

Christian Nunes da Silva. 
IFCH/PPGEO/UFPA. 
Dr. PPGEAP/UFPA/2012. 

Gestão e Planejamento Ambiental; Produção da 
Informação Geográfica e Representação 

Cartográfica; Organização e Gestão do Território. 
 

João Santos Nahum. 
IFCH/PPGEO/UFPA. 
Dr. UNESP/2006. 

Geografia Agrária; Populações tradicionais e gestão 
dos recursos naturais; Dinâmicas territoriais do 

espaço agrário na Amazônia. 
 

José Antônio Herrera. 
PPGEO/UFPA. 
Dr. UNICAMP/2012. 

Políticas de Desenvolvimento e Dinâmicas 
Territoriais na Amazônia; Produção do Espaço 

Agrário Amazônico; Relação Campo – Cidade na 
Amazônia. 

 

Márcia Aparecida da Silva Pimentel. 
IFCH/PPGEO/UFPA. 
Dra. USP – 2002. 

Ecologia da Paisagem; Percepção da Paisagem; 
Planejamento Socioambiental em Unidade de 

Conservação. 
 

Ricardo Ângelo Pereira de Lima Geografia Humana, com ênfase em Dinâmicas 



IFCH/PPGEO/UFPA. 
Dr. Universidad Autonoma de 
Barcelona/2004. 
 

Territoriais, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Amapá, Amazonia, Políticas Públicas, 
sustentabilidade, meio ambiente, gestão ambiental 
pesqueira e Desenvolvimento Territorial. 

 

4. As inscrições serão feitas no período de 27/02/2018 a 23/03/2018. 

 

 

 

a) Pessoalmente (ou por procuração com assinatura reconhecida em cartório) na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas, Campus Universitário do Guamá, Avenida Augusto Correia nº 01, Belém, 
PA – CEP 66.075-110, no horário das 8 às 16 horas. 

 
b) Através dos Correios-SEDEX, (data da postagem até 23/03/2018) endereçado a: 

Universidade Federal do Pará.  
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
Prof. Dr. João Marcio Palheta  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia Rua 
Augusto Correa nº 01 – Campus Universitário do Guamá  
CEP 66.075-110 – Belém – Pará. Fone: (055) (91) 3201–8194 

 
OBS 1: Não será aceita inscrição com documentação incompleta, nem fora do período de 
inscrição.  
OBS 2: Até o dia 23 de março de 2018, o candidato deverá encaminhar para o endereço de e-mail: 
ppggeografia@ufpa.br uma mensagem eletrônica contendo seu nome completo e o código de 
registro de postagem dos correios, linha de pesquisa e as três opções de orientação.  
OBS 3: Haverá uma análise prévia dos pedidos de inscrição e somente serão deferidos os que 
atenderem aos critérios estabelecidos neste Edital.  
 
OBS 4: Este Programa não se responsabiliza por eventuais extravios da documentação do 
candidato ou chegada fora do período determinado pelo edital. 

 

5. Os exames terão caráter eliminatório e classificatório e são detalhados a seguir: 

 
Os candidatos realizarão as etapas de avaliações de entrevista e proficiência exclusivamente 

no campus universitário da UNIFAP, município de Macapá (AP), seguindo as seguintes etapas: 

 

5.1 – Primeira Etapa: Avaliação do Projeto de Pesquisa – Eliminatória   
O projeto deverá estar obrigatoriamente de acordo com a área de concentração do curso e ser 
coerente com uma das linhas do programa. A análise do Projeto será realizada por três doutores 
especialistas na área e serão avaliados os seguintes itens nesta etapa:  
1. Pertinência com a área de concentração e linha de pesquisa ≤ 10 

2. Apresentação e justificativa do problema a ser investigado ≤ 35  
3. Objetivo(s) do trabalho e Hipótese ≤ 20  
4. Conhecimento do referencial teórico e metodológico ≤ 35 

  
OBS: O prazo para recurso é de até 24 horas após a divulgação do resultado. 

 

 

 

  

mailto:ppggeografia@ufpa.br


OBS: O prazo para recurso é de até 24 horas após a divulgação do resultado. 

 

5.2 – Segunda Etapa: Defesa do Oral Projeto de Pesquisa – Eliminatória   
O candidato deverá defender o projeto em um tempo máximo de 30 minutos. A avaliação da 
Defesa Oral do Projeto será realizada pela banca especialistas designada pela Coordenação do 
PPGEO. Será aprovado para a Etapa 3 da seleção o candidato que obtiver aprovação do projeto 
por, pelo menos, dois doutores. Serão avaliados os seguintes itens nesta etapa: 

1. Pertinência e Domínio Científico do tema ≤ 35 

2. Adequada Defesa da Hipótese (para os candidatos ao Doutorado) ≤ 25  
3. Objetivo(s) e domínio metodológico da pesquisa ≤ 40  
 

OBS: O prazo para recurso é de até 24 horas após a divulgação do resultado. 

 

5.3 – Terceira Etapa: Avaliação do Curriculum Vitae (peso 1)– Classificatória   
Nesta análise será considerada a produção intelectual e a experiência técnico-profissional, com 
pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, para efeito de classificação. A análise do Curriculum 
Vitae será realizada por três doutores especialistas na área, que considerarão a partir do Currículo 
Lattes e documentação comprobatória anexada, a produção científica dos candidatos nos últimos 
cinco anos, cujo interstício será contado a partir da data de publicação deste edital. Serão 
consideradas as publicações de artigos em revistas indexadas em qualis CAPES A1, A2, B1, B2 
e B3, B4, livros e/ou capítulos de livros nos últimos cinco anos. As publicações correlatas serão 
analisadas pela Comissão de Seleção. Itens não comprovados não serão computados. Serão 
avaliados os seguintes itens nesta etapa: 
 

Total Currículo: resultado total da pontuação (de 100 Cem pontos), dividido por 10 que são 
os números de itens pontuados no currículo. Se o candidato obtiver 100 pontos (pontuação 
máxima) divido por 10, sua nota será igual a 10. 
 

Item Pontuação 

1. Periódicos com QUALIS CAPES extrato A na área de Geografia (no 
máximo de 1) 

30,0 

2. Periódicos com QUALIS CAPES extrato A nas áreas afins (no máximo de 
1) 

15,0 

3. Periódicos com QUALIS CAPES extrato B1, B2, B3 e B4  Área de 
Geografia (no máximo de 2) 

15,0 

4. Periódicos com QUALIS CAPES extrato B1, B2, B3 e B4  nas Áreas de 
afins (no máximo de 1) 

10,0 

5. Publicação de Capítulos de Livro na área de Geografia/áreas afins (no 
máximo de 1) 

5,0 

6. Publicação de Capítulos de Livro nas áreas afins (no máximo de 1) 2,0 

7 Publicações em eventos (no máximo de 1). 1,0 

8. Participação em projetos de Pesquisa, Extensão, e/ou Grupos de 
Pesquisa/Extensão (no máximo de 1) 

2,0 

9 Experiência em docência superior nas áreas afins (no máximo de 1) 2,0 

10. . Experiência em docência superior na área de geografia 3,0 

Total 100 

 
5.4 – Quarta Etapa: proficiência em uma língua estrangeira diferente da realizada no 
mestrado (inglês, espanhol e francês) - Classificatória. 

O exame será realizado por docentes do PPGEO.  



§ 1º: Será aceito como comprovante do teste de proficiência os candidatos aprovados em 
exames como o TOEFL, Proficiência em Leitura em Línguas Estrangeiras, executado pela  

Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas do Instituto de Letras e Comunicação da 
Universidade Federal do Pará (www.ufpa.br/profile), ou Pelo Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, com reconhecimento internacional e com a aprovação do colegiado do programa nos 
24 meses. Nesse caso, o candidato deverá apresentar o documento comprovante do teste de 
proficiência antes da realização da quarta etapa.  

OBS1: O prazo para recurso é de até 24 horas após a divulgação do resultado. 

 

6. Da Aprovação 
 

O candidato, nas fases eliminatórias, para ser aprovado terá que obter no mínimo a nota 70,0 
(setenta), equivalente ao conceito Bom, em cada uma das avaliações. A classificação final 
será feita de acordo com o número de vagas oferecidas pelo PPGEO, e com base na 
classificação geral em ordem decrescente a partir das notas da prova escrita e da pontuação do 
currículo de cada candidato aprovado em todas as etapas do certame. 
 

6.1 Das Bolsas 
O Programa não ofertará bolsas de estudos para este edital.  

 
6.2 Da Banca Examinadora do Processo Seletivo de Doutorado: 
Esse edital terá como Banca examinadora os professores doutores: João Marcio Palheta da Silva, 

Jovenildo Cardoso Rodrigues, Ricardo Ângelo pereira de Lima e Christian Nunes da Silva 

 

 

7.Do calendário: 

 

Ordem Evento Data/período 

01 Divulgação do Edital fevereiro/2018 

02 Inscrição ao processo seletivo 
(Belém/campus Guamá) 

27/02 a 23/03/2018 

ETAPA I 

03 Avaliação do projeto de pesquisa 
(Belém/campus Guamá) 

26/03/2018 

04 Resultado parcial Até o dia 27/03/2018 

ETAPA II 

ETAPA III 

05 Avaliação da Entrevista – Defesa do Projeto 
(Macapá/Campus UNIFAP) 

28/03/2018 

06 Resultado parcial 28/03/2018 

ETAPA IV 

07 Proficiência em Língua Estrangeira 
(Macapá/Campus UNIFAP) 

30/03/2018  

08 Resultado parcial 30/03/2018 

ETAPA V 

09 Avaliação do Curriculum Vitae 
(Belém/campus Guamá) 

03/04/2018 

10 Resultado parcial 04/04/2018 



RESULTADO FINAL 05/04/2017 

MATRÍCULA 9/04/2018 
 

 

9. Disposições Gerais 

 
9.1. O edital encontra-se disponível em meio digital na secretaria do PPGEO e no endereço 
eletrônico http://www.ppgeo.propesp.ufpa.br/.  
9.2. As inscrições serão realizadas no Campus da UFPA em Belém/PA – Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas – Campus Universitário do Guamá – Secretaria da Pós-
Graduação de Geografia, no horário de 8:00h às 16:00h. Serão aceitas inscrições pelos 
Correios, desde que postadas por Sedex até o dia 23/03/2018 e atendendo às exigências do 
item 1 deste edital.  

9.3 Junto com o resultado final do processo seletivo serão divulgados o local, a data e horário de 
matrícula dos aprovados.  

9.4. Serão aceitas inscrições ao processo seletivo e matrículas através de terceiros portadores 
de procuração autenticada em cartório.  
9.5. Será de inteira responsabilidade do candidato à procura pelas informações referentes ao 
andamento do Processo Seletivo.  
9.6. Conforme decisão do Colegiado do Curso os docentes do programa estão orientados a 
não estabelecer com os candidatos qualquer tipo de pré-orientação referente à elaboração 
do projeto a ser apresentado no processo seletivo;  
9.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

 

 

Belém, 27 de fevereiro de 2017. 
 

 

 

 

Prof. Dr. João Marcio Palheta 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

Prof. Dr. Jovenildo Cardoso Rodrigues 

Vice- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia

http://www.ppgeo.propesp.ufpa.br/


 

ANEXO I 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO N. _______ /2018. 

 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

I - Nível (  )  Doutorado         
         

Área de Concentração:         
         

Linha de Pesquisa:         
          

Orientador(a) opção 1:   

 
 

      

 

Orientador(a) opção 2:         

Orientador(a) opção 3:  

 

 

       

Local da Prova Escrita: Belém/PA         
        

Opção para Exame Proficiência em Língua Estrangeira – marque a opção diferente da 

língua estrangeira realizada na prova de mestrado: Inglês (   ) Francês (   ) Espanhol (  )   
         

II - Dados Pessoais         
           

Nome:           
          

Sexo:  F ( ) M (  )   Data de Nascimento:   
         

Cidade de Nascimento:   UF:      
         

Nacionalidade:         
           

CPF:           
        

Identidade nº   Órgão Expedidor:  Data de Emissão:  
         

Estado Civil: ( ) Solteiro(a)   ( ) Casado(a)   (  ) Divorciado(a) (  ) União Estável ( ) Outro 
         

Nome do Cônjuge:         
          

Nome do Pai:          
          

Nome da Mãe:          
       

Endereço completo em que reside:      

         

Bairro:   Cidade/Estado:   CEP:   
         

Telefone:   Celular:   Fax:   
           

E-mail:           



 



     

    
    

Cor: Branca (  )   Preta (  )   Amarela (  )   Parda ( ) Indígena ( ) 
     

Indicar Etnia (se indígena):     
     

Portador de Deficiência (CID):     
    

III - DADOS ACADÊMICOS     

Ano / Semestre letivo em que concluiu a graduação:     
     

Curso:     
     

Instituição:     
    

    

Leciona ou lecionou em Instituição de Ensino Superior? (   ) Sim ( ) Não 
     

Em caso positivo:     

a) Qual(is) Instituição(ões)?     
 

 

b) Qual(is) Período(s)? 

 
c) Qual(is) Disciplina(as) 

 

 

IV - DADOS PROFISSIONAIS  
É docente da UNIFAP ou do  IFAP?   (     ) Sim (     ) Não 

 
Disponibilidade de tempo para realização do Curso: 

 
Motivos pelos quais pretende fazer o Curso:



 
 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Ilmo. Sr. 
 
Prof. Dr. João Marcio Palheta  
 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia. 
 

 

Eu, ____________________________________________________________, venho 

requerer inscrição no processo seletivo da turma de 2018, para o Programa de Pós-Graduação 

do Curso de Doutorado em Geografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Pará. Para essa finalidade seguem em anexo todos os documentos 

solicitados conforme previsto no Edital da Seleção. 

 
 
Termos em que, Pede Deferimento, 
 
 
 

 

Belém, _____ de ___________ de 2018. 
 
 
 
 

 

________________________________________ 

Requerente



 

 

ANEXO III 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DO 

DOUTORADO 
 
 
 

 

Eu, _______________________________________ assumo o compromisso com Programa 

de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará, de dedicar o tempo 

necessário a realização de todas as atividades de meu Curso de Doutorado, durante todo o 

período em que a ele estiver vinculado (a), de acordo com os prazos estabelecidos no seu 

Regimento e estou ciente de o Programa não concederá bolsa de estudos ou ajuda de custo de 

qualquer espécie. 

 
 
 
 

Belém, _____ de ___________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a)



 

 

ANEXO  IV 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 
 
 
 

Declaração 
 
 
 
 

Declaro que efetuei minha inscrição para o processo seletivo de candidatos 

ao Curso de Doutorado em Geografia da Universidade Federal do Pará, bem como 

declaro que conheço as normas estabelecidas em Edital para o supracitado 

processo seletivo. 

 

Belém, _____ de ___________ de 2018 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 
 
 

_________________________________________  
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia 



 
 

ANEXO V 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 
 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO TURMA 2018 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

 
 

 

Candidato: 

 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

Linha de Pesquisa: 

 

_________________________________________________________________ 
 
 

 

Línguas de opção (dois idiomas): _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belém, _____ de ___________ de  2018. 

 

 

 
 

________________________________________________________ 
  

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia



 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS 
 
 

 

(     ) Ficha de inscrição. 

(     ) Requerimento de Inscrição. 

(     ) Fotocópia do RG 

(     ) Fotocópia do CPF 

(     ) Fotocópia do título de eleitor 

(     ) uma fotografia ¾. 

(     ) Fotocópia do Diploma 

(     ) Fotocópia do histórico do Curso de Mestrado. 

(     ) Curriculum Vitae ENCADERNADO completo no modelo da 

Plataforma Lattes/CNPq (três vias com comprovações). 

(     ) Termo de Compromisso de dedicação às atividades do Doutorado. 

(     ) Projeto de Pesquisa (1 via impressa, sem identificação) 

(     ) Projeto de Pesquisa (uma via digital sem identificação) 

(     ) Comprovante de vínculo institucional (PADT). 

 

 

OBS: A inscrição somente será aceita com a apresentação de todos os 

documentos Relacionados acima. Não será aceita inscrição com 

documentação incompleta. Atenção, todos os documentos anexos 

devem ser assinados nos espaços correspondentes ao/à candidato(a).  

 


