
EDITAL DE SELEÇÃO REFERENTE AO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM 
GEOGRAFIA HUMANA ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) E A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) - 2017 

Estarão abertas, no período de 16 a 31 de janeiro de 2017, as inscrições para o processo 

seletivo do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São 

Paulo referente ao convênio DINTER destinados a servidores portadores do título de 

Mestre da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), da Universidade 

Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e do Instituto Federal do Pará (IFPA). 

Serão disponibilizadas 23 vagas. O preenchimento das vagas, entretanto, dependerá da 

aprovação dos candidatos nos termos estabelecidos por este Edital, portanto, elas não 

necessitam ser obrigatoriamente ocupadas. 

A inscrição deverá ser realizada por via eletrônica, por meio de formulário específico. 

I. Da inscrição 

1.1. Só poderão se inscrever nesse processo seletivo servidores da UNIFESSPA, da 

UFOPA e do IFPA que concluíram a Graduação e o Mestrado, em cursos reconhecidos 

pelo MEC.   

1.2. As inscrições poderão ocorrer das 08:00 de 16 de janeiro às 20:00 de 31 de janeiro de 

2017 (horário de Brasília) por meio do preenchimento do formulário digital disponível em  

http://ppgh.fflch.usp.br/editaldinter/unifesspa2017.  

1.3. Procedimento para a inscrição e documentação exigida (a cópia da documentação 

deverá ser anexada em formato pdf em local específico do formulário): 

a)  Formulário de inscrição devidamente preenchido (disponível em http://

ppgh.fflch.usp.br/editaldinter/unifesspa2017). O candidato deverá indicar no 

formulário apenas uma única Linha de Pesquisa. 

b) Currículo Lattes atualizado (sem comprovantes) ou similar, apenas no caso 

de estrangeiros. 

c)  Comprovante de conclusão de curso de Graduação - Cópia do diploma 

(frente e verso) ou certificado de conclusão do Curso Superior e Histórico 

Escolar, em que conste a data da colação de grau. O candidato diplomado em 

curso de curta duração, ou em cursos livres, não terá direito à inscrição.  

http://ppgh.fflch.usp.br/editaldinter/unifesspa2017


d) Comprovante da Conclusão do Mestrado no qual conste a Portaria de 

reconhecimento do curso junto à CAPES.  

e)  Projeto de Pesquisa. O Projeto de Pesquisa deverá ter entre 15 e 25 

páginas, considerando-se todo o corpo do projeto, da capa até a última página 

(letra Times New Roman 12, espaçamento 1,5, em página tamanho A4 em 

formato eletrônico pdf). Os itens do Projeto, que serão avaliados em função de 

sua clareza, consistência e coerência, são: problema de pesquisa, objetivo(s), 

hipótese, justificativa, fundamentação teórica da investigação, procedimentos 

de pesquisa, cronograma de trabalho e referências bibliográficas.  O projeto 

deverá estar adequado às normas da ABNT / USP (ver em http://

w w w . t e s e s . u s p . b r / i n d e x . p h p ?

opt ion=com_conten t&v iew=ar t i c le& id=51&I temid=95&lang=pt -b r /

diretrizesfinal.pdf). Na capa do projeto de pesquisa deverá constar o nome 

do candidato e a Linha de Pesquisa pretendida.  

a) Cópia de Carteira de Identidade, do CPF e de comprovante de situação 

funcional como servidor da UNIFESSPA, da UFOPA e do IFPA, conforme o 

caso. 

f) Candidato estrangeiro deve anexar cópia do passaporte ou Registro Nacional 

de Estrangeiros (RNE). Se aprovado, é obrigatória a apresentação, no período 

da matrícula, do RNE com data válida. 

1.4. Os candidatos em vias de conclusão de Mestrado, exigido neste Edital, deverão 

proceder da seguinte maneira: 

a) O candidato que for mestrando da USP e não tiver defendido sua Dissertação até o 

ato de sua inscrição deverá entregar, junto com a inscrição, Termo de Compromisso 

(disponível em http://www.pos.fflch.usp.br/node/317), pelo qual se compromete a 

defender o Mestrado até o dia 03/03/2017. O descumprimento desse compromisso 

acarretará no cancelamento automático da inscrição.  

b)  O candidato que for mestrando externo à USP e não comprovar a conclusão do 

Mestrado no ato de sua inscrição, deverá entregar, junto com a inscrição, Termo de 

Compromisso (disponível em http://www.pos.fflch.usp.br/node/317) pelo qual se 

compromete a apresentar, ao Serviço de Pós-Graduação da FFLCH/USP o Diploma 

de Mestrado até o dia 03/03/2017. O descumprimento a esse compromisso 

acarretará o cancelamento automático da inscrição.  

http://www.pos.fflch.usp.br/node/317
http://www.pos.fflch.usp.br/node/317


1.5. No caso de Diploma de Mestre obtido em Universidades estrangeiras, o prazo para a 

obtenção da aprovação da Equivalência do Título junto à USP é o dia 03/03/2017. 

II- Da seleção 

O processo seletivo está dividido em três fases: Prova de Proficiência em idioma 

estrangeiro, Prova de Conhecimentos Específicos em Geografia e Análise e Arguição 

Oral do Projeto de Pesquisa. Todas as fases serão realizadas nas dependências da 

UNIFESSPA, campus Marabá. 

1ª Fase: Exame de proficiência em língua estrangeira  (eliminatória)  

Para ingresso no Doutorado o candidato deverá ser aprovado em uma prova de uma 

língua estrangeira, que deverá ser de idioma diferente da proficiência em língua 

estrangeira obtida no Mestrado. 

No caso de candidatos estrangeiros, o termo língua estrangeira significa língua diferente 

de sua língua materna. 

As línguas aceitas pelo Programa para esse edital são: espanhol, francês e inglês. A opção 

de língua da prova de proficiência deverá ser indicada no formulário, em campo específico. 

Estão dispensados desse exame os candidatos que apresentarem os seguintes 

certificados, com validade de até dois anos anteriores à data limite das inscrições: 

espanhol - DELE (Instituto Cervantes), pontuação mínima: nível intermediário; francês - 

DELF, nível B1 (Aliança Francesa); inglês - TOEFL, pontuação mínima: 507 pontos (paper 

based), 180 pontos (computwer based) ou 64 pontos (internet based – IBT). 

Serão também aceitas as certificações em que o candidato tenha alcançado os seguintes 

níveis do Quadro Europeu Comum de Referência do Conselho da Europa: C1 e C2. 

O comprovante de proficiência em língua estrangeira - para efeito de dispensa do Exame 

realizado durante o processo seletivo para ingresso no PPGH por meio desse edital –

deverá ser anexado em formato pdf, em local específico do formulário digital. 

Aos candidatos estrangeiros também é exigida a proficiência em língua portuguesa, 

demonstrada por meio da apresentação do Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário. Aos candidatos 

estrangeiros será exigida proficiência em língua portuguesa e em outra língua estrangeira 

distinta de sua língua materna. 



A prova visa avaliar a capacidade de compreensão de um texto original da língua indicada 

pelo candidato, expressa em português, e terá a duração de até duas horas. 

As provas das três línguas serão realizadas conjuntamente no dia 06 de fevereiro de 2017, 

em local a ser indicado na UNIFESSPA. 

O candidato deverá apresentar documento de identidade com foto para a realização 

da prova de proficiência. 

O resultado da primeira fase do processo seletivo será divulgado no dia 06 de fevereiro de 

2017, em local público, na UNIFESSPA. 

2ª Fase:  Prova de Conhecimentos Específicos em Geografia (eliminatória e 

classificatória) 

Todos os candidatos aprovados no exame de língua estrangeira deverão se submeter à 

prova escrita de Conhecimentos Específicos em Geografia.  

O exame de conhecimentos específicos em Geografia será realizado no dia 07 de fevereiro 

de 2017, nas dependências da UNIFESSPA. 

O candidato deverá apresentar documento de identidade com foto para a realização 

da prova escrita. 

Serão aprovados os candidatos que obtiverem resultado igual ou superior a 6,0 [seis], em 

uma escala de 0 a 10. 

A prova será manuscrita, sem consulta, e com o limite máximo de 4 páginas, a serem 

fornecidas pela banca de seleção. Os candidatos terão até 4 horas para concluir essa 

etapa. 

A bibliografia básica para a prova é a seguinte: 

ANDRADE, Manuel Correa de (Org.) Elisèe Reclus. Coleção grandes cientistas sociais. 

São Paulo: Editora Ática, 1990. 

HARVEY, David. O enigma do capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 

2011. 

LACOSTE, Yves. A geografia-isso serve, em primeiro lugar para fazer a guerra. Campinas: 

Papirus editora, 1988. 

MORAES, Antonio Carlos Robert (Org.). Ratzel. Coleção grandes cientistas sociais. São 

Paulo: Editora Ática, 1990. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do poder. São Paulo: Editora Ática, 1993. 



SANTOS, Milton. Por uma geografia Nova. Da crítica da Geografia à Geografia Crítica. São 

Paulo: EDUSP, sexta edição, 2014. 

A correção das provas levará em conta critérios como: qualidade formal; capacidade de 

argumentação e domínio dos referenciais relativos às teorias e aos métodos. 

O resultado desta fase do processo seletivo será divulgado no dia 07 de fevereiro de 2017, 

em local público, na UNIFESSPA, com a convocação para a próxima etapa. Os candidatos 

aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos em Geografia estarão aptos para a 

fase seguinte. 

A interposição de recurso é admitida até às 12:00 do dia 08 de fevereiro de 2017. O 

documento deverá ser protocolado pessoalmente pelo candidato na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica da UNIFESSPA. Caberá à banca de seleção 

a avaliação do recurso. 

3ª. Fase: Avaliação e Arguição Oral do Projeto de Pesquisa (eliminatória e 

classificatória) 

Os candidatos aprovados na segunda fase serão submetidos à arguição oral. Nesta etapa 

serão avaliados o projeto de pesquisa e o desempenho do candidato mediante arguição 

oral sobre o projeto. 

Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 8,0, em uma escala 

de 0 a 10. 

O período designado para a realização da arguição oral do projeto de pesquisa é 08 de 

fevereiro a 10 de fevereiro de 2017. Essa etapa será realizada nas dependências da 

UNIFESSPA. 

III – DO RESULTADO FINAL E DAS VAGAS 

A nota final do processo seletivo será aquela obtida da média aritmética da prova de 

Conhecimentos Específicos em Geografia e da Avaliação e Arguição Oral do Projeto de 

Pesquisa. Em caso de empate o currículo será utilizado como critério de classificação. 

Os candidatos aprovados poderão ser aceitos no Programa, obedecendo ao número de 

vagas divulgadas no Edital e mediante disponibilidade de orientador (vide ao final deste 

edital a listagem com nomes de professores orientadores do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia Humana e as respectivas vagas ofertadas para esse edital). 



 

CALENDÁRIO  

➢ Inscrição para o processo seletivo e entrega da documentação:  das 8:00 do dia 16 

às 20:00 do dia 31/01/2017 (horário de Brasília)  em http://ppgh.fflch.usp.br/editaldinter/

unifesspa2017. 

➢ Divulgação da Homologação das Inscrições: até 01/02/2017. Local: Página do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana: http://ppgh.fflch.usp.br/ 

➢ Prova de proficiência em língua estrangeira: 06/02/2017, às 9:00. Recomenda-se 

que os candidatos apresentem-se 30 minutos antes do início da prova de proficiência 

em língua estrangeira, cuja duração será de 2 horas. O local da prova será divulgado 

por mensagem eletrônica. 

➢ Divulgação dos aprovados na Primeira Fase do Processo Seletivo: 06/02/2017. 

Lista afixada em local público na UNIFESSPA. 

➢ Prova de Conhecimentos em Geografia: 07/02/2017, das 9:00 às 13:00. Local a ser 

definido e divulgado junto com a lista de aprovados na Primeira Fase do Processo 

Seletivo. Recomenda-se ao candidato chegar ao menos 30 minutos antes do horário da 

prova. 

➢ Divulgação dos aprovados na Segunda Fase do Processo Seletivo: 07/02/2017, 

em local público na UNIFESSPA, com convocação para a próxima etapa. 

➢ Avaliação e Arguição Oral do Projeto de Pesquisa: entre 08 e 10/02/2017, das 8:00 

às 12:00 e das 14:00 às 18:00. Local: dependências da UNIFESSPA. Recomenda-se 

ao candidato chegar ao menos 30 minutos antes do horário de sua entrevista. Caberá à 

banca de seleção determinar o início e encerramento dos trabalhos nessa etapa em 

função da quantidade de candidatos. 

➢ Divulgação do resultado final: 10/02/2017. Local público na UNIFESSPA e na página 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana  (http://ppgh.fflch.usp.br/). 

http://ppgh.fflch.usp.br/


VAGAS OFERECIDAS 

Professor(a) Linha de pesquisa Vaga

Ana Fani A. Carlos 1 e 4 1

Ariovaldo U. de Oliveira 7 1

Elvio Martins 1 1

Fernanda Fonseca 3 1

Glória da Anunciação Alves 4 e 6 1

Hervé Théry 3 1

Isabel Ap. Pinto Alvarez 4 1

Lea Francesconi 5 e 6 1

Manoel F. de Souza Neto 1 1

Marcelo Martinelli 3 1

Marcos B. de Carvalho 1 e 2 1

Maria Eliza Miranda 6 1

Marta Marques 4 e 7 1

Neli Mello Théry 2 1

Reinaldo P. Perez Machado 3 1

Rita de C. A. da Cruz 5 1

Rosa Ester Rossini 5 1

Sandra Lencioni 4 e 5 1

Silvana Pintaudi 4 1

Sonia Castellar 6 1

Valeria de Marcos 7 1

Wagner C. Ribeiro 2 1

Wanderley M. da Costa 2 1


