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EDITAL Nº 129/2018 

 

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, PARA O 1º SEMESTRE DE 2019. 

 

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 1º 

semestre de 2019, 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 I. 

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 20 de dezembro de 2018 a 22 de fevereiro de 2019. 

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 22 de 

fevereiro de 2019. 

 

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 

 

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

inscrição. 

4.2. 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. 

4.3. As inscrições serão deferidas ou indeferidas, tendo como critérios de classificação a análise do 

curriculum vitae, o tamanho das turmas e número de solicitantes. 

 

 

 

 



 

Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – Belo Horizonte/MG CEP- 30.535-012 
 2 

 

 

 

5.  VALOR POR DISCIPLINA  

 

5.1 - Valor da disciplina de 60 horas é R$2.416,25 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e 

cinco centavos); de 30 horas é R$1.208,12 (um mil, duzentos e oito reais e doze 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 

2019, será divulgada pela Secretaria do Programa, até o dia 27 de fevereiro de 2019, no site do 

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

 

7.  MATRÍCULA 

7.1 A solicitação de matrícula em disciplina isolada ocorrerá nos dias 28/02 e 01/03/2019. 

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 2019. 

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, 17 de dezembro de 2018. 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE DISCIPLINAS ISOLADAS PARA 1º SEM. 2019  

 
DIA/HORARIO 

INICIO 
DISCIPLINA EMENTA VAGAS 

2ª FEIRA 
14h às 18h 
 
Período 

11/03 a 01/07 
 

Geodemografia – (GDM) 60 h / 04 créditos  
 
Prof. Dr. Duval Magalhães Fernandes  
 

A ampliação da demanda por dados demográficos 
georreferenciados tem permitido análises de 
informações desagregadas por unidades territoriais 
menores. Este contexto tem contribuído para a 
incorporação de fatores relacionados à dinâmica 
demográfica nas decisões relativas ao planejamento 
econômico e social. 

 
 

5 (cinco) 

2ª FEIRA 
14h às 18h 
 
Período 

13/05 a 08/07 

Tópico Especial: Conservação da Natureza  
(TCN) – 30h / 02 créditos  
 
Prof. Dr. Henrique Paprocki  
 

Conceitos biológicos de populações, comunidades e 
ecossistemas e seus problemas de definição de escalas e 
limites. Recursos e condições. Biodiversidade: conceitos e 
importância. Biologia da conservação e o manejo de 
recursos naturais. Ameaças globais e regionais à 
conservação da Biodiversidade. Caracterização e 
importância das unidades de conservação. Politica 
nacional de meio ambiente e implicações para a 
conservação da biodiversidade. 

 
 

3 (três) 

2º FEIRA 
14h às 18h 

 
Período 

11/03 a 06/05 
 

Tópico Especial: Análise Ambiental - (TAM) 
30h / 02 créditos  
 
Prof. Alecir Antônio M. Moreira  
 

Meio ambiente: abordagens geográficas. Paisagens e 
dinâmica ambiental. Metodologias integradoras de 
estudos ambientais. Paisagens brasileiras e mineiras. 
Suscetibilidade e vulnerabilidade ambiental. 

 
5 (cinco) 

2ª FEIRA 
19h às 22h 

 
Período 

11/03 a 06/05 

Tópico Especial: Processos Geofísicos e 
Geoquímicos Aplicados (TPG)- 30h / 02 
créditos  
 
Prof. Dr. João Henrique Rettore Totaro  
 

Analisar, de forma integrada, os processos responsáveis 
pela formação, estruturação e evolução geofísica e 
geoquímica do planeta, de maneira a evidenciar a 
estreita interdependência entre esses processos e seus 
produtos na paisagem. Discutir os métodos implicados na 
detecção, mensuração e análise das variáveis geofísicas e 
geoquímicas que compõem a dinâmica interna e suas 
implicações para a dinâmica externa. 

 
 
 

5 (cinco) 

 
3ª FEIRA 

14h às 18h 
 
Período 

12/03 a 02/07/19 

 
Evolução do Pensamento Geográfico (EPG) - 
60 h / 04 créditos  
 
Prof. Dr. Oswaldo Bueno Amorim Filho  
 

A importância da abordagem epistemológica para o 
estudo da evolução do pensamento geográfico. As 
origens remotas da atividade geográfica e as geografias 
greco-romanas e medievais. Os antecedentes das escolas 
clássicas europeias: a geografia nos períodos 
“renascentista” e “iluminista”. As bases clássicas do 
pensamento geográfico: as escolas alemã e francesa de 
Geografia. O pós-guerra e a “geografia aplicada”. A 
primeira revolução quantitativa e teorética. Da primazia 
do paradigma ao pluralismo paradigmático. O contexto e 
o desenvolvimento recente dos Sistemas de Informação 
Geográfica (2ª revolução quantitativa, de abrangência 
ampliada). 

 
 

3 (três) 

3ª FEIRA 
19h às 22h 

 
Período 

14/05 a 09/07/19 
 

 
Tópico Especial: Geovisualização na WEB 
(TGW) – 30h / 02 créditos  
 
Prof. Dr. Sandro Laudares  

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.  

 
5 (cinco) 

4ª FEIRA 
14h às 18h 

 
Período 

13/03 a 10/07/19 

Geografia Quantitativa I (GQ1)  
60 h / 04 créditos  
 
Prof. Dr. Paulo Fernando Braga Carvalho  

Conjuntos. Aplicações à Geografia. Introdução à Teoria 
Dos Grafos. Aplicações à Geografia. Vetores e Matrizes. 
Aplicações à Geografia. Estatística Espacial Descritiva. 

 
5 (cinco) 

4ª FEIRA 
14h às 18h 

Período 
08/05 a 03/07/19 

Tópico Especial: Hidrologia e Recursos 
Hídricos (THR) 30h / 02 créditos  
 
Prof. João Henrique Rettore Totaro  

Analisar os processos determinantes da distribuição da 
água nos geossistemas segundo a perspectiva de um 
equilíbrio dinâmico. Discutir os critérios envolvidos na 
gestão de recursos hídricos, os quais são largamente 
variáveis em termos volumétricos e qualitativos. 
 
 
 

 
3 (três) 
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5ª FEIRA 

14h às 18h 
 

Período 
14/03 a 11/07/19 

 
Geocartografia e SIG –(GCS) 60 h / 04 créditos  
 
Prof. Dr. José Flávio Morais Castro  

Conceitos fundamentais de Cartografia Sistemática, de 
Cartografia Temática e de Cartografia Analítica. 
Desenvolvimento de técnicas cartográficas, manipulação 
de projeções, escala, interpretação planimétrica e 
altimétrica de uma carta topográfica. Desenvolvimento 
de técnicas de levantamento, análise, síntese e 
representação cartográfica de informações temáticas, 
por procedimentos convencionais e digitais. Conhecer os 
principais conceitos e as funções básicas de um SIG na 
análise espacial. Das Escalas Espaciais aos Sistemas de 
Informações Geográficas, SIG Estruturas Básicas e 
Organização, Técnicas de Mapeamento por Computador, 
uso de softwares específicos e aplicações. 

 
 
 
 

5 (cinco) 

6ª FEIRA 
14h às 18h 

 
Período 

15/03 a 05/07 

Geografia Urbana (GU) – 60 h / 04 créditos  
 
Prof. Dr. Alexandre Magno Alves Diniz  

O campo de estudo da Geografia Urbana; o processo de 
urbanização mundial; a cidade na região: posição, 
funções, tipologias, hierarquias, redes urbanas; o espaço 
interno da cidade: sítio, zoneamento, uso do solo, 
estrutura, morfologia e paisagens; percepção e cognição 
na cidade; problemas urbanos, planejamento e 
perspectivas das cidades. 

 
 

5 (cinco) 

6ª FEIRA 
14h às 18h 

 
Período 

10/05 a 05/07 
 

Tópico Especial: Geoturismo e 
Geoconservação (TGG) 30 h / 02 créditos  
 
Prof. Dr. Luiz Eduardo Panisset Travassos  

Conceitos fundamentais de geologia e geomorfologia. 
Geodiversidade. Patrimônio Natural. Patrimônio 
Espeleológico. Patrimônio Geológico. Geoconservação. 
Geoturismo. 

5 (cinco) 

6ª FEIRA 
14h às 18h 

 
Período 

15/03 a 10/05 

Tópico Especial: Banco de Dados Geográficos 
(TBD) – 30 h/ 02 créditos  
 
Prof. Dr. Sandro Laudares  

Conceitos de bancos de dados e SGBD -  Sistemas de 
Gerenciamento de Banco de Dados. Tipos de dados e 
dados geográficos (geometrias). Modelagem de dados 
geográficos. Discussão de problemas relacionados com o 
gerenciamento de bancos de dados espaciais, incluindo 
estruturas de dados e noções de linguagem de consulta 
de dados SQL (Structured Query Language). 

5 (cinco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


