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Edital 01/2014 – COMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL 36/2013  

MATRÍCULA PARA ALUNOS REGULARES E ESPECIAIS DO MESTRADO 

EM GESTÃO DO TERRITÓRIO E DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

(1º. Semestre de 2014) 

 

A Matrícula para Alunos Regulares e Especiais referente ao 1º. Semestre de 2014 

será realizada da seguinte forma: 

 

P/ALUNOS REGULARES: 
São considerados Alunos Regulares aqueles aprovados nos processos seletivos. Para 

estes, a matrícula será efetuada entre os dias 10 a 14/02/2014 via Serviços on-line no 

link Matriculas Stricto Sensu: https://sistemas.uepg.br/producao/abertura/ 

 

P/ ALUNOS ESPECIAIS:  

1) São considerados Alunos Especiais aqueles matriculados em disciplinas isoladas 

(ex.: alunos não aprovados nos processos seletivos, alunos que pretendem participar de 

futuros processos de seleção, alunos de outros programas de pós-graduação Stricto 

Sensu da UEPG ou de outra Instituição).  

 

2) A inscrição para Alunos Especiais é permitida apenas nas Disciplinas Optativas. 

Nesta modalidade é possível se fazer no máximo 3 disciplinas, sendo permitida a 

inscrição por semestre, em apenas uma disciplina e uma atividade (Mini-Curso, 

etc.). 

 

3) A aceitação da inscrição como Aluno Especial está condicionada a existência de 

vagas após a matrícula dos alunos regulares do Curso de Mestrado em Gestão do 

Território. Somente 20% das vagas existentes em cada disciplina/atividade poderão ser 

preenchidas por Alunos Especiais.  

 

4) Para as vagas a serem preenchidas por Alunos Especiais, terão prioridade os alunos 

com vinculação formal a outros programas de pós-graduação Stricto Sensu.  

 

5) A seleção para vagas a serem preenchidas por Alunos Especiais será feita pelo 

professor responsável pela disciplina/atividade com base nos documentos entregues 

pelo candidato. 

 

6) No ato de inscrição o candidato a Aluno Especial deverá entregar requerimento 

próprio, disponível no site do PPGGeo, cópia do Diploma de Graduação (em Geografia 

ou áreas afins), Curriculo Lattes atualizado e uma justificativa escrita (1 Lauda) da 

importância da disciplina pleiteada para sua vida acadêmica e/ou profissional.  

 



7) A inscrição para Aluno Especial será efetuada nos dias 24 a 28/02/2014 na Secretaria 

Acadêmica Sala LP112 do CIPP/UEPG das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00. Para 

os alunos especiais que tiverem sua matricula deferida.será cobrada uma taxa de R$ 

10,00 por crédito (1 crédito = 15 horas).  

 

OFERTA DE DISCIPLINAS/ATIVIDADES PARA O 1º. SEMESTRE DE 2014 

 

Disciplinas Obrigatórias 

Código Disciplinas Carga 

Horária 

Vagas Professor(a) Local Datas e 

Horários 

PPGG1001 Epistemologi

a da 

Geografia 

45 h 27 Marcio Jose 

Ornat e 

Maria Ligia 

Cassol Pinto 

LP 14 10/03 a 

14/04/2014 

(Marcio) 

28/04 a 

19/05/2014 

(Maria Ligia) 

Segundas feiras 

7:20 as 11:45 

PPGG1002 Metodologia 

da Pesquisa 

em Geografia 

45 h 27 Joseli Maria 

Silva e 

Marcio Jose 

Ornat 

LP 14 10/03 a 

26/05/2014  

Segundas Feiras  

14:00 as 18:00 

 

Disciplinas Optativas 

Código Disciplinas Carga 

Horária 

Vagas Professor(a) Local Datas e 

Horários 

PPGG104122 Tópicos 

Especiais I: 

Espaço 

geográfico, 

memória social 

e patrimônio 

cultural 

60h 25 Leonel B. 

Monastirsky 

LP 

14 

11/03 a 

27/05/2014 

Terças feiras 

8:00 as 12:00 

PPGG10413 Gestão 

ambiental de 

bacias 

hidrográficas 

60h 27 Silvia Meri 

Carvalho 

LP 

14 

11/03 a 

27/05/2014 

Terças feiras 

14:00 as 18:00 

PPGG104123 Topicos 

Especiais I: 

Populações 

tradicionais, 

práticas 

territoriais e 

sustentabilidade 

60h 27 Adnilson de 

Almeida 

Silva 

LP 

14 

22/04- manhã e 

tarde; 28/04 – 

manhã; 29/04 – 

manhã e tarde; 

26/05 – manhã; 

03/06 – manhã e 

tarde; 

11/06/2014 – 

manhã e tarde. 

PPGG104124 Topicos 

Especiais I: 

Climatologia 

Geográfica 

60h 27 Ercilia 

Steinke e 

Maria Ligia 

Cassol Pinto 

LP14 26, 27 e 28/03 – 

manhà e tarde; 

09/06/2014 – 

manhã e tarde 

PPGG1004 

PPGD1007 

Estágio de 

Docência I, II e 

45h 30 Leonel 

Brizolla 

LP 

14 

10/02/2014 

14:00 as 18:00 



PPGD1008 III
1
 Monastirsky 

e respectivos 

supervisores 

Obs:   
1 No dia 10/02/2014, na sala LP 14 as 14:00 h haverá o encontro para discussão 

teórica e as atividades práticas serão desenvolvidas junto aos supervisores. Esta 

atividade é obrigatória para alunos bolsistas, ou que pretendam concorrer a 

bolsa em 2014, a ser cumprida no primeiro ano do contrato da bolsa de estudos. 

 

 

Atividade Programada 

 Atividade Carga 

Horária 

Vagas Professor(a) Local Datas e 

Horários 

PPGG 

105234 

Mini-curso: 

Introdução as 

etnoecologias 

15h 27 Nicolas 

Floriani 

LP 14 02 e 10/06/2014 

8:00 as 12:00 e 

das 14:00 as 

18:00 

 

Orientação Individual 

Códigos      Disciplinas Carga Horária Vagas Professor(a) 

PPGG1061 Orientação de Dissertação/Tese I 

(ODT I)
2
 

30 h 15 Respectivos 

Orientadores 

PPGG1063 Orientação de Dissertação/Tese 

III (ODT III)
3
 

30 h 15 Respectivos 

Orientadores 

PPGGD1065 Orientação de Dissertação/Tese I 

(ODT V)
4
 

30 h 15 Respectivos 

Orientadores 

PPGGD1067 Orientação de Dissertação/Tese 

III (ODT VII)
5
 

30 h 15 Respectivos 

Orientadores 

Obs:
2
 destina-se apenas aos alunos regulares do Mestrado em Gestão do Território com 

ingresso em 2014. 

  
3
 destina-se apenas aos alunos regulares do Mestrado em Gestão do Território com ingresso 

em 2013. 
4
 destina-se apenas aos alunos regulares do Doutorado em Geografia com ingresso em 2014. 

 
5
 destina-se apenas aos alunos regulares do Doutorado em Geografia com ingresso em 2013. 

 

 

Ementário: 

 

Epistemologia da Geografia – 45 h 

(Profs. Marcio Jose Ornat e Maria Ligia Cassol Pinto) 

A construção histórica dos métodos e conceitos da análise geográfica. Os conceitos 

geográficos como ferramenta de construção da realidade científica. A complexidade dos 

fundamentos teórico-metodológicos da geografia: paisagem, região, espaço, território, 

lugar, rede e escala. Constituição das bases para as pesquisas específicas a serem 

desenvolvidas. 

 

Metodologia da Pesquisa em Geografia – 45 h 

(Profs. Joseli Maria Silva e Nicolas Floriani) 

Erros comuns na prática do pesquisador. As etapas do procedimento científico. A 

pergunta de partida. A exploração do objeto. O recorte temático, temporal e espacial do 



objeto de pesquisa. A construção da problemática. A operacionalização da problemática 

de pesquisa. A elaboração do projeto de pesquisa. 

 

Gestão ambiental de bacias hidrográficas – 60h 
(Profa. Silvia Meri Carvalho) 

Politica e gestão ambiental no Brasil. A bacia hidrográfica como unidade de análise e 

gerenciamento ambiental. Diagnóstico Ambiental em bacias hidrográficas. Aplicação de 

Sistema de Informação Geográfica no gerenciamento de bacias hidrográficas. 

 

Tópicos Especiais I - Espaço Geográfico,  Memória Social e Patrimônio Cultural – 

60 h 
(Prof. Leonel Brizolla Monastirsky) 

Associação entre o espaço geográfico, a memória social e o patrimônio cultural. 

Produção e apropriação do espaço urbano, a ação do Poder Público e o "direito à 

cidade". A caracterização do lugar diante da mundialização cultural. 

 

Tópicos Especiais I – Populações tradicionais, práticas territoriais e 

sustentabilidade – 60h  

(Prof. Adnilson de Almeida Silva) 

Importância do Extrativismo e Racionalidade Camponesa no Processo de Antropização 

do Espaço; Populações tradicionais, cultura e identidade. Diversidade e Cultura Contra-

Hegemônica. Racionalidade das Populações Tradicionais Contemporâneas. Lógica de 

Produção e Reprodução das Populações Tradicionais e dinâmica da formação da 

sociedade nacional e regional. Novas territorialidades culturais e identidades. Dinâmicas 

sociais e econômicas. 

 

Tópicos Especiais I – Climatologia Geográfica – 60h  

(Profas. Ercilia Torres Steinke e Maria Ligia Cassol Pinto) 

A disciplina tem como pressuposto tratar da fundamentação metodológica e principais 

fenômenos meteorológicos e sua variação temporal e geográfica para o entendimento 

dos climas regionais. Análise ritmica. Análise de cartas sinóticas e imagens de satélite. 

 

Estágio em Docência I - 45h 

Formação do professor do ensino superior. A ação docente. Participação de alunos de 

pós-graduação em atividades de ensino de graduação com a supervisão do professor 

responsável pela disciplina.  

 

Estágio em Docência II - 45h 

Formação do professor do ensino superior. A ação docente. Participação de alunos de 

pós-graduação em atividades de ensino de graduação com a supervisão do professor 

responsável pela disciplina.  

 

Estágio em Docência III - 45h 

Formação do professor do ensino superior. A ação docente. Participação de alunos de 

pós-graduação em atividades de ensino de graduação com a supervisão do professor 

responsável pela disciplina.  

 

Mini-Curso: Introdução a(s) etnoecologia(s) - 15h  

(Prof. Nicolas Floriani) 



Abordagem compreensiva dos saberes locais acerca do mundo natural. Apoia-se no 

estudo de métodos e técnicas oriundos da antropologia, sociologia, linguística, ecologia, 

geografia, entre outros, de maneira a permitir a interpretação das narrativas (da ciência e 

dos saberes locais) acerca dos fenômenos espacial (o território da comunidade) e 

histórico (o tempo social e biológico) que configuram a diversidade paisagístico-

territorial. 

 

ODT I - Orientação de Dissertação/Tese – 30 h 

Disciplina de caráter individual que proporciona o contado do orientador com o 

orientado, visando o acompanhamento do desenvolvimento da Dissertação ou Tese.  

 

ODT III – Orientação de Dissertação/Teses – 30 h 

Disciplina de caráter individual que proporciona o contado do orientador com o 

orientado, visando o acompanhamento do desenvolvimento da Dissertação ou Tese. 

 

ODT V – Orientação de Dissertação/Teses – 30 h 

Disciplina de caráter individual que proporciona o contado do orientador com o 

orientado, visando o acompanhamento do desenvolvimento da Dissertação ou Tese. 

 

ODT VII – Orientação de Dissertação/Teses – 30 h 

Disciplina de caráter individual que proporciona o contado do orientador com o 

orientado, visando o acompanhamento do desenvolvimento da Dissertação ou Tese. 

 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º SEMESTRE  

 

Seminário de Pesquisa – 15 h - Mestrado  

(Profa. Rosemeri Segecin Moro)  

As linhas de pesquisa existentes no curso basearão a estruturação da disciplina com o  

objetivo de complementar os conteúdos que fazem parte da Epistemologia da Geografia  

e Metodologia da Pesquisa em Geografia. A meta principal é propiciar o 

amadurecimento e construção dos projetos específicos de dissertação e, sendo assim, as  

indicações bibliográficas serão ajustadas as demandas apresentadas pelos mestrandos.  

 

Gênero e Sexualidades na Análise Geográfica – 60h – mestrado e doutorado  

(Profa. Joseli Maria Silva e Prof. Márcio Jose Ornat)  

Ciência, saber e poder. A emergência das correntes contra-hegemônicas (feministas e  

etno-raciais). As abordagens de Gênero na análise geográfica. As críticas pró-

estruturalistas. A emergência da Geografia Queer. Abordagens sobre gênero e 

sexualidades na análise geográfica.  

  

Paleogeografia, Paleoambientes e Gestão do Patrimônio Paleontológico - 60 h - 

mestrado e doutorado.  

(Prof. Elvio Pinto Bosetti)  

Conceitos fundamentais em paleoautoecologia e paleossinecologia. Elementos de 

Paleobiogeografia, Paleoicnologia e Paleobotânica. Princípios básicos em 

bioestratigrafia: unidades bioestratigráficas, zoneamento bioestratigráficos e 

correlações. A estratigrafia e a tafonomia como ferramentas de trabalho para a 

interpretação paleoambiental. Caracterização das fácies em campo e sua interpretação  

 



 

genética através dos processos geradores. Alternativas de gestão do patrimônio 

paleontológico e suas possíveis utilizações e aplicações nas áreas da ciência, cultura,  

educação, e geodiversidade.  

 

Estudo e avaliação de áreas de risco geoambiental – 60 h – mestrado e doutorado. 

(Profa. Maria Ligia Cassol Pinto)  

Conceitos fundamentais: evento, perigo, vulnerabilidade, susceptibilidade, risco, área de  

risco. Funcionamento dos sistemas físico-naturais e ocorrência de riscos geoambientais.  

Análise e mapeamento de áreas de risco geoambiental. Considerações sobre 

gerenciamento de áreas de risco.  

 

Tópicos Especiais I: Trilhas e Monitoramento de Impactos de Visitação- 60h - 

mestrado e doutorado.  

(Profa. Jasmine Cardozo Moreira e Dr. Robert Burns)  

Planejamento de trilhas. Trilhas interpretativas. Impactos do turismo em áreas naturais.  

Monitoramento de impactos de visitação.  

 

Mini-Curso “Paleontologia estratigráfica e tafonomia do Devoniano do estado do  

Paraná: prática de campo”- 15h - mestrado e doutorado.  

(Prof. Elvio Pinto Bosetti)  

Ementa a ser definida.  

 

Mini-Curso “Economia solidária e desenvolvimento local”- 15h - mestrado e 

doutorado.  

(Prof. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha)  

Ementa a ser definida.  

  

ODT II - Orientação de Dissertação/Tese – 30 h (Respectivos Orientadores)  

  

ODT IV - Orientação de Dissertação/Tese – 30 h (Respectivos Orientadores)  

  

ODT VI - Orientação de Dissertação/Tese – 30 h (Respectivos Orientadores)  

 

ODT VIII - Orientação de Dissertação/Tese – 30 h (Respectivos Orientadores)  

 

  

 

  

 

 

 

Profa Drª Rosemeri Segecin Moro 

(Coordenadora do Programa) 

 

 


