EDITAL Nº 032/2015
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
ESPACIAL, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS,
CAMPUS DE BELO HORIZONTE, PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO
PROJETO DINTER – ACORDADO ENTRE ESTA UNIVERSIDADE E O CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA – UNEC –, E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
NELE CLASSIFICADOS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015.
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, de 01 a 12 de junho de 2015, período que
poderá ser prorrogado a critério da Universidade, as inscrições para o processo seletivo,
a ser realizado, no âmbito do Centro Universitário de Caratinga – UNEC, no período de
17 de junho a 06 de julho de 2015, destinado ao preenchimento de vagas oferecidas
para o segundo semestre do ano letivo de 2015, obedecendo aos critérios estabelecidos
no presente Edital.
1. ESTRUTURA
O processo seletivo a que se refere o presente Edital dará acesso, obedecida a ordem
de classificação dos candidatos, no limite de vagas estabelecido neste Edital, ao curso
de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Geografia – Tratamento da
Informação Espacial, no segundo semestre de 2015, nos moldes do Acordo de
Cooperação firmado entre a SMC/PUC-Minas e a UNEC. O curso, constituído de uma
área de concentração – Análise Espacial – e de três linhas de pesquisa que se
complementam – Sistemas de Informações Geográficas (GIS), Estudos Urbanos e
Regionais, Meio Ambiente –, será ministrado predominantemente na UNEC, no Campus
Universitário de Caratinga/MG, sendo que algumas atividades a ele associadas serão
desenvolvidas na cidade de Belo Horizonte, no Campus Coração Eucarístico da PUC
Minas.
2. DO CURSO, DO NÚMERO DE VAGAS E DOS ATOS DE AUTORIZAÇÃO E
CREDENCIAMENTO
O processo tem a finalidade de selecionar alunos para o curso de Doutorado do
Programa de Pós-graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial. O
curso de Doutorado foi credenciado pela CAPES em 2002, tendo o Programa recebido,
em novembro de 2014, aprovação para atendimento de uma turma especial de
DINTER, na UNEC.
Será observado o limite de 15 (quinze) vagas para o Doutorado, das quais, pelo menos,
13 (treze) deverão ser preenchidas por docentes da UNEC.
2.1. Boa parte das cargas horárias das disciplinas do curso será ofertada nas
dependências da UNEC, sendo o restante dos conteúdos ministrado a distância. Os
alunos também poderão cursar disciplinas no Campus Coração Eucarístico da PUC
Minas, na cidade de Belo Horizonte, onde os doutorandos deverão realizar três estágios

obrigatórios ao longo do curso: nas semanas que antecedem o Seminário Sobre o
Projeto de Tese e o Exame de Qualificação, bem como nas semanas que antecedem a
defesa da tese.
O curso tem início previsto para agosto de 2015.
3. INSCRIÇÕES
3.1. Poderão inscrever-se geógrafos, arquitetos, engenheiros, geólogos, economistas e
profissionais de áreas afins, que tenham interesse no tratamento de informações
espaciais.
3.2. Período de inscrição: de 01 a 12 de junho de 2015.
3.3. O valor da taxa de inscrição é de R$147,09 (cento e quarenta e sete reais e nove
centavos) e será pago através de boleto bancário disponível no seguinte endereço
eletrônico: http://www.pucminas.br/pos/geografia/index-padrao.php?pagina=4288.
3.4. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente, no PROTOCOLO GERAL da
UNEC, localizado na Unidade Acadêmica I, na Avenida Moacyr de Mattos, nº 87 –
Centro, Caratinga-MG, no horário de 08h30min às 12h e de 14h às 17h30min, de
segunda a sexta-feira.
3.5 Serão exigidos os seguintes documentos no ato da inscrição:
a. formulário
de
inscrição, disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.pucminas.br/pos/geografia/index-padrao.php?pagina=4288, e uma fotografia
3x4 do candidato;
b. cópia do CPF e da carteira de identidade;
c. cópia do histórico escolar do curso de graduação;
d. cópia do diploma de graduação;
e. caso o candidato possua mestrado, cópia do histórico escolar do curso de mestrado
ou equivalente;
f. caso o candidato possua mestrado, cópia do diploma de mestrado, devidamente
registrado, ou equivalente;
g. curriculum na plataforma lattes (CNPq) atualizado;
h. pré-projeto de tese, com indicação do provável orientador;
i. comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
j. comprovante de endereço.
3.6 Após a inscrição do candidato, é vedada a inclusão de qualquer documento exigido
na inscrição, conforme disposto no item 3.5.
3.7 Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento prévio pela Comissão
Examinadora do Processo de Seleção, sendo motivo para o indeferimento, além da falta
de qualquer documento exigido para a inscrição, o não atendimento a qualquer item do
presente Edital, ou o fato de o perfil do candidato não corresponder ao público-alvo do
Doutorado, conforme seu Regulamento.

4. ETAPAS DA SELEÇÃO E PROVAS
O processo seletivo será constituído das seguintes etapas:
Primeira fase:
. prova de análise e interpretação de texto científico, com duração máxima de 02 horas;
. prova de suficiência em língua estrangeira inglesa, com auxílio de dicionário, com
duração máxima de 02 horas;
. prova de suficiência em língua estrangeira, escolhida entre francês, espanhol e
italiano, com o auxílio de dicionário, com duração máxima de 02 horas.
Segunda fase:
. Análise do histórico do curso de Mestrado do candidato;
. Análise do curriculum na plataforma lattes (CNPq);
. Entrevista acerca do curriculum lattes (CNPq) e do pré-projeto de tese.
4.1. EXAME DE SELEÇÃO
O período de realização do processo seletivo se dará entre os dias 17 de junho e 06 de
julho de 2015, nos locais indicados no item 6 deste Edital.
A primeira fase do processo seletivo obedecerá às seguintes datas:
. Prova de Análise e Interpretação de Texto: 17/06/15, às 14 horas;
. Prova de Língua Estrangeira (1ª língua): 18/06/15, às 14 horas;
. Prova de Língua Estrangeira (2ª língua): 19/06/15, às 14 horas.
4.2. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE E CONVOCAÇÃO
PARA AS ENTREVISTAS
A divulgação do resultado das provas escritas e a convocação para as entrevistas
ocorrerão até às 18 horas do dia 26/06/2016, no PROTOCOLO GERAL da UNEC,
localizado na Unidade Acadêmica I na Avenida Moacyr de Mattos, nº 87 – Centro,
Caratinga-MG, e no portal PUC Minas, http://www.pucminas.br/pos/geografia/indexpadrao.php?pagina=4288.
Não haverá divulgação de notas parciais, nem da classificação dos candidatos na
primeira fase.
5. DA ENTREVISTA
As entrevistas ocorrerão entre 02 e 03 de julho de 2015, a partir das 08h30min.
Só serão convocados para as entrevistas os candidatos que forem classificados na
primeira fase do processo seletivo.

6. RESULTADO FINAL
O resultado final do processo de seleção, homologado pelo Colegiado do Programa,
será divulgado, oficialmente, até às 18 horas do dia 06 de julho de 2015, no
PROTOCOLO GERAL da UNEC, localizado na Unidade Acadêmica I, na Avenida
Moacyr de Mattos, nº 87 – Centro, Caratinga-MG, e no Portal PUC Minas
http://www.pucminas.br/pos/geografia/index-padrao.php?pagina=4288, em ordem de
classificação dos candidatos, com a indicação da nota geral.
6. DO LOCAL DAS PROVAS E DAS ENTREVISTAS
Provas escritas e entrevistas: Auditório Celso Simões Caldeira, situado na Unidade
Acadêmica I, na Avenida Moacyr de Mattos, nº 87 Centro, Caratinga-MG, CEP 35.300047.
6.1. Para acesso aos locais das provas o candidato deverá apresentar o original do
documento de identidade.
6.2. Estará automaticamente eliminado o candidato que:
- não comparecer ao local determinado para as provas e entrevistas, nos horários
definidos;
- não se submeter a qualquer das provas ou à entrevista ou não obtiver, nas provas da
1ª etapa, nota que corresponda a, no mínimo, 70% (setenta por cento) de seu valor
total.
6.3. Em nenhuma etapa do processo de seleção haverá divulgação de notas ou
conceitos obtidos pelos candidatos em provas e ou entrevista.
7. CLASSIFICAÇÃO
7.1. Para efeito de classificação, os candidatos aprovados serão listados por ordem
decrescente de pontos obtidos.
7.2. O Programa de Pós-graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial
da PUC Minas reserva-se o direito de, eventualmente, não preencher todas as vagas
oferecidas no processo de seleção.
8. DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
8.1. As pré-matrículas serão realizadas de 07/07 a 10/07/2015, no PROTOCOLO
GERAL da UNEC, localizado na Unidade Acadêmica I, na Avenida Moacyr de Mattos,
nº 87 – Centro, Caratinga-MG, mediante o preenchimento de um termo de adesão, no
horário de 08h às 12h e de 14h às 17h30min.
8.2. As matrículas serão realizadas de 03/08 a 07/08/2015, no horário de 08h30min às
12h e de 14h às 17h30min, no PROTOCOLO GERAL da UNEC, localizado na Unidade

Acadêmica I, na Avenida Moacyr de Mattos, nº 87 – Centro, Caratinga-MG, mediante
apresentação do requerimento de matrícula devidamente preenchido.
8.3. O candidato selecionado que não proceder à respectiva matrícula no dia e horários
indicados será considerado desistente.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A Comissão Examinadora do Processo de Seleção, designada pelo Colegiado do
Programa, orientará a realização e fiscalização do processo seletivo.
9.2. A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das
normas do presente Edital, do Regulamento do Programa de Pós-graduação em
Geografia – Tratamento da Informação Espacial da PUC Minas e dos ordenamentos
superiores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Essa documentação
está
disponível
para
consulta
no
portal
da
PUC
Minas
http://www.pucminas.br/pos/geografia/index-padrao.php?pagina=4287.
9.3. Será excluído do processo seletivo o candidato que, ativa ou passivamente, for
encontrado praticando qualquer tipo de fraude, ato de indisciplina ou improbidade
durante a realização das provas ou entrevistas.
9.4. O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital só terá validade
para o segundo semestre de 2015.
9.5. Os documentos dos candidatos não selecionados ficarão à disposição por período
de 30 dias após a divulgação dos resultados, na Secretaria do Programa, localizada no
Campus Coração Eucarístico da PUC Minas, de onde poderão ser retirados, em dias
úteis, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Após esse período, os
documentos serão descartados.
9.6. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do
Processo de Seleção, cabendo recurso de suas decisões, ou em grau final, ao
Colegiado do Programa.
Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em lugar próprio.
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2015.

Professor Ronaldo Rajão Santiago
Secretário Geral

