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EDITAL Nº 020/2018 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DISCIPLINAS ISOLADAS 

DOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA – TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO ESPACIAL, DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS), CAMPUS DE BELO 

HORIZONTE, E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS NELE APROVADOS, PARA O PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2018, EM CONFORMIDADE COM O ART. 34º, §1º E §2º, DO REGULAMENTO 

DO PROGRAMA. 

 

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 estarão abertas as 

inscrições no processo seletivo para matrícula em disciplinas isoladas, a ser realizado no âmbito desta 

Universidade, destinado ao preenchimento de vagas oferecidas, para o ano letivo de 2018, no Programa de 

Pós-graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial, obedecendo aos critérios estabelecidos no 

presente Edital.  

 

1. Das Vagas e das Disciplinas 

1.1. São ofertadas vagas para disciplinas relacionadas no ANEXO 1 e conforme Ementas relacionadas no 

ANEXO 2. 

 

1.2 – A critério do professor da disciplina, poderá ser acatada matrícula que exceda o número de vagas 

disponibilizadas. 

 

 

2. Inscrições: 
2.1- As inscrições estão abertas a profissionais, professores e portadores de diploma de graduação de duração 

plena, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e com validade nacional. 

  

2.2 – O período de inscrição será do dia 16 de abril a 29 de abril de 2018. 

 

2.3- Local de inscrição: a inscrição será feita em sistema eletrônico da PUC Minas, com acesso através do site 

do Programa, http://www.pucminas.br/pos/geografia, até às 17 horas do dia 29 de abril de 2018. 

 

 

3. Documentação exigida:  

 

A inscrição no processo de seleção para matrícula em disciplina isolada somente será efetivada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 curriculum vitae comprovado (preferencialmente o Lattes do CNPq);  

 certificado de conclusão de curso de graduação, histórico escolar de graduação (e do mestrado, quando 

for o caso); 

 CPF e carteira de identidade. 

 

 

4. Análise da Documentação 

 

Após a inscrição do candidato, é vedada a inclusão de qualquer documento exigido para a inscrição. 

4.1 Todas as inscrições estarão sujeitas a análise pelo Colegiado do Programa, sendo motivos para o 

indeferimento: a falta de qualquer documento exigido para a inscrição e o não atendimento a qualquer item do 

presente Edital e do Regulamento do Programa. 

4.2 As inscrições serão deferidas ou indeferidas, tendo como critérios de classificação a análise do curriculum 

vitae, o tamanho das turmas e número de solicitantes. 
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5.  Valor por disciplina  

 

5.1 - Valor da disciplina de 30 horas é R$1.131,22 (um mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos). 

5.2 – Forma de Pagamento: o valor acima poderá ser dividido em quatro parcelas, sendo a primeira na 

matrícula e três em 30, 60 e 90 dias, respectivamente. 

 

5.3 – Cada pessoa poderá cursar mais de uma disciplina, nesse caso, somam-se os valores de cada disciplina, 

que poderão ser pagos em até quatro parcelas mensais, sendo a primeira referente à matrícula. 

 

6. RESULTADO 

6.1 A relação dos candidatos aprovados para cursar disciplinas isoladas, durante o 1º semestre de 2018, será 

divulgada pela Secretaria do Programa, até o dia 30 de abril de 2018, no site do Programa 

http://www.pucminas.br/pos/geografia/destaques.php.  

7.  MATRÍCULA 

7.1 A solicitação de matrícula em disciplina isolada ocorrerá no dia 02 de maio de 2018. 

7.2 A efetivação da matrícula só será aceita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

(a) comprovante de pagamento da 1ª parcela; 

(b) adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, via web. 

7.3 O(a) candidato(a) selecionado(a) que não proceder à sua matrícula nos dias e horários indicados ou deixar 

de apresentar os documentos exigidos no item 3 será considerado desistente.  

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital terá validade exclusivamente para o 1º 

semestre de 2018. 

8.2 O Colegiado do Programa deliberará sobre recursos impetrados.  

Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado na Secretaria do Programa. 

 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 

 
Belo Horizonte, 16 de abril de 2018. 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 
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ANEXO 1 

 

QUADRO DE DISCIPLINAS ISOLADAS PARA 1º SEM. 2018 

 

It
em

 

 

Código - Disciplinas 

Período das 

Aulas 

Vagas 

Ofertadas 

01 
Tópico Especial: Geoturismo e Geoconservação * 

11872 (TGG-430) 

 

03/05 a 28/06 15 

02 
Tópico Especial: Hidrologia e Recursos Hídricos 

(TEHRH)*11872 (THR-430) 

 

07/05 a 25/06 04 

03 Tópicos Especiais: Geovisualização na WEB 08/05 a 26/06 06 

 

 
 
 

ANEXO 2 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OFERTADAS 

 

 

TÓPICO ESPECIAL: GEOTURISMO E GEOCONSERVAÇÃO 

Conceitos fundamentais de Geologia e Geomorfologia. Conceitos, valores e ameaças à geodiversidade. Usos 

do patrimônio abiótico e estratégias de geoconservação. Conceitos fundamentais do Geoturismo. 

 

 

TÓPICO ESPECIAL: HIDROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS 

Conceitos de hidrologia, hidráulica e hidrogeologia e suas interfaces com as demais ciências físicas. Análise 

do balanço hidrológico em bacias hidrográficas, consideradas as interações dos sistemas atmosférico, 

superficial, subterrâneo e biótico. 

 

 

TÓPICO ESPECIAL: GEOVISUALIZAÇÃO NA WEB 

Conceitos básicos de sistemas de Geovisualização na Web. Noções básicas de programação em HTML e 

Javascript. Programação com a API Google Maps. Desenvolvimento de aplicações de Geovisualização e 

Análise Espacial na Internet.  

 


