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Edital 17/2013 – MATRÍCULA PARA ALUNOS REGULARES E ESPECIAIS  

(2º. Semestre de 2013) 
 

A Matrícula para Alunos Regulares e Especiais referente ao 2º. Semestre de 2013 será realizada 

da seguinte forma: 

 

P/ALUNOS REGULARES: 
São considerados Alunos Regulares aqueles aprovados no Processo de Seleção. Para estes, a 

matrícula será efetuada entre os dias 03 a 05/07/2013 via sistema de matrículas on line na página da 

UEPG (a escolha das disciplinas/atividades deve ser feita em conjunto com o orientador). 

 

P/ ALUNOS ESPECIAIS:  
1) São considerados Alunos Especiais àqueles matriculados em disciplinas isoladas (Ex.: alunos 

não aprovados no Processo de Seleção, alunos que pretendem participar de futuros Processos de 

Seleção, alunos de outros Programas de Pós Graduação Strictu 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 strictu 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 cópia do Diploma de 

Graduação (em Geografia ou Áreas Afins), Curriculum 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 22 a 25/07/2013 na Secretaria Acadêmica 

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

ATENÇÃO: Para os alunos especiais será cobrada uma taxa de R$ 10,00 por crédito (1 crédito = 

15 horas) para aqueles que tiverem sua matricula deferida, deverão fazer depósito bancário para 

pagamento da taxa de matrícula, conforme número de créditos aprovados, na conta Caixa 

Econômica Federal - Agência 3186, operação 006, conta: 00003-5. 
O comprovante original deverá ser entregue na secretaria do Mestrado a Caroline (Sala LP 111 do 

CIPP – Campus Uvaranas) até o dia 01/08/2013, no período da tarde (13:30 às 17:00). 

 



 

OFERTA DE DISCIPLINAS/ATIVIDADES PARA O 2º. SEMESTRE DE 2013 

 

 

Disciplinas Obrigatórias 

Código Disciplinas Carga 

Horária 

Vagas Professor(a) Local Datas e 

Horário

s 

PPGG1003 Seminário de 

Pesquisa - 

Mestrado 

15 h 14 Elvio Pinto 

Bosetti  

Auditório 

CIPP 

25 e 26/11 
08:00 às 12:00 

e 

13:30 às 17:00 

PPGGD 

1006 

Seminário de 

Pesquisa em 

Geografia – 

Doutorado 

45h 9 Silvia Méri 

Carvalho 

Sala LP 

14 

20/08, 03/09, 

10/09, 17/09, 

24/09  
08:00 às 12:00 

e 14:00 às 

17:00 

PPGGD 

1005 

Projetos em 

Geografia – 

Doutorado 

45 9 Edivaldo Lopes 

Thomaz e Joseli 

Maria Silva 

Sala 107 

Bloco L 

09/12 
13:30 às 17:00 

10 à 13/12 
8:00 às 12:00 

e 13:30 às 

17:00 

PPGG1004 Estágio em 

docência I 

(somente para 

bolsistas 

mestrado) 

45 15 Silvia Méri 

Carvalho e 

respectivos 

supervisores 

Sala LP 

14 

29/07 
às 19:00  

para 

orientação 

geral 

PPGGD 

1007 

Estágio em 

docência II 

(somente para 

bolsistas 

doutorado) 

45 15 Silvia Méri 

Carvalho e 

respectivos 

supervisores 

Sala LP 

14 

29/07 
às 19:00  

para 

orientação 

geral 

 

 

Disciplinas Optativas 

Código Disciplinas Carga 

Horária 

Vagas Professor(a) Local Datas e 

Horários 

PPGG1025 Desenvolvimento, 

território e região 

60h 23 Luiz Alexandre 

Gonçalves 

Cunha 

Sala 

LP 14 

 

05/08 à 30/09 

(segundas-

feiras) 

13:30h às 

17:30h 

PPGG1015 Saberes 

geoecológicos 

locais e 

diversidade 

socioterritorial 

60 h 23 Nicolas Floriani Sala 

LP 14 

 

05/08 à 19/08 

e 02/09 à 

07/10 
(segundas-

feiras) 

18:00 às 22:00 



PPGG1026 Gênero e 

Sexualidades na 

Análise 

Geográfica 

60 h  23 

 

Joseli Maria 

Silva e Márcio 

Jose Ornat 

Sala  

LP 14 

28/10 à 18/11 

(segundas-

feiras) 

7:30 às 12:00 

e 14:00 às 

17:30 

 

 

Atividade Programada 

vvvvvvvvvvCódi Atividade Carga 

Horária 

Vagas Professor(a) Local** Datas e 

Horários 

PPGG 

105232 

Mini-Curso: 

Corporeidade, 

relações raciais e 

espaço 

15h 23 Alex Ratts Auditório do 

CIPP 

15 e 

16/08 
08:15 às 

12:15h e  

13:30 às 

17:30h 

PPGG 

105233 

Mini-Curso:– 

Análise de sistemas 

em Geotecnologia da 

paisagem 

15h 23 Rosemeri 

Segecin 

Moro 

Sala  

LP 14 

29/10 e 

05/11 
08:00 às 

12:00 e 

13:30 às 

17:00 

 

Orientação Individual 

Códigos      Disciplinas Carga 

Horária 

Vagas Professor(a) Somente 

para Alunos 

Regulares 

PPGG 

1062 

Orientação de 

Dissertação/Tese  

(ODT II) 

30 h 14 Respectivos 

Orientadores 

Mestrandos 

ingressantes 

em 2013 

PPGG 

1064 

Orientação de 

Dissertação/Tese (ODT IV) 

30 h 14 Respectivos 

Orientadores 

Mestrandos 

ingressantes 

em 2012 

PPGG 

1065 

Orientação de 

Dissertação/Tese (ODT V) 

30h 9 Respectivos 

Orientadores 

Doutorandos 

ingressantes 

em 2012 

 

 

Ementário: 

 

Obrigatória – (Apenas para o mestrado) 

 

Seminário de Pesquisa – 15 h  
(Profa. Dr. Elvio Pinto Bosetti) 

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. 

 

 



Estágio em Docência I- 45h (apenas para bolsistas mestrado) 

(Profa. Dra. Silvia Méri Carvalho e respectivos supervisores) 

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.  

 

 

Obrigatórias – (Apenas para o doutorado) 

 

Seminário de Pesquisa em Geografia – Doutorado – 45 h 
(Profa. Dra. Silvia Méri Carvalho) 

A meta principal é propiciar aprofundamento das teses. As linhas de pesquisa existentes 

estruturarão a disciplina com o objetivo verticalizar os conteúdos epistemológicos e metodológicos 

da pesquisa em geografia. 

 

Projetos em Geografia – Doutorado - 45 h 
(Prof. Dr. Edivaldo Lopes Thomaz e Profa. Dra. Joseli Maria Silva) 

A meta principal é propiciar o amadurecimento e construção dos projetos específicos de tese. As 

linhas de pesquisa existentes estruturarão a disciplina com o objetivo discutir conteúdos 

epistemológicos e metodológicos da pesquisa em geografia. 

 

Estágio em Docência II- 45h (apenas para bolsistas doutorado) 
(Profa. Dra. Silvia Méri Carvalho e respectivos supervisores) 

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.  

 

 

Optativas (mestrado e doutorado) 
 

Desenvolvimento, território e região – 60h  
(Prof. Dr. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha) 

Teorias do desenvolvimento: uma revisão crítica. A renovação do pensamento desenvolvimentista e 

a revalorização da dimensão geográfica: a dinâmica territorial do desenvolvimento. 

Desenvolvimento territorial e região: o desenvolvimento local e regional. Desenvolvimento 

territorial e espaço rural: as novas perspectivas do desenvolvimento rural. Desenvolvimento 

territorial e espaço urbano. A dinâmica territorial e desenvolvimento urbano. 

 

Saberes geoecológicos locais e diversidade socioterritorial – 60h  
(Prof. Dr. Nicolas Floriani) 

Elementos históricos e epistemológicos estruturantes do pensamento vernacular e científico de 

natureza; bases conceituais e metodológicas para a abordagem interdisciplinar dos conhecimentos 

tradicionais e locais da diversidade paisagístico-territorial: sistema de práticas, representações-

imaginário, racionalidades sociais; Métodos e técnicas participativos de diagnóstico da paisagem. 

 

Gênero e Sexualidades na Análise Geográfica – 60h  

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

Desenvolvimento das geografias feministas: trajetória histórica e eixos teórico-metodológicos. A 

Reflexibilidade e a Posicionalidade na produção do conhecimento geográfico feminista e queer. A 

relação entre sexo, gênero e desejo na geografia. Interseccionalidade na análise espacial. 

 

 



Atividades Programadas (mestrado e doutorado) 
 

Mini-Curso:– Corporeidade, relações raciais e espaço - 15h  
(Prof. Dr Alex Ratts) 

Abordagens da corporeidade na ciência geográfica. Corporeidade e relações raciais. Feminismo e 

interseccionalidade. Corpo e diferença. Corporeidade, raça, gênero, e espaço. 

 

Mini-Curso:– Análise de sistemas em Geotecnologia da paisagem - 15h  
(Profa. Dra Rosemeri Segecin Moro) 

Teoria geral dos sistemas. Teorias integrativas da percepção do meio físico incorporadas ao 

conceito de espaço: da complexidade, do caos, hierárquica, panárquica, das estruturas dissipativas. 

Auto-organização inerente ao espaço geográfico e processos sistêmicos. Geossistemas. 

Biossemiótica. 
 

 

Orientações Individuais: 

 

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

Disciplina de caráter individual que proporciona o contado do orientador com o orientado, visando 

o acompanhamento do desenvolvimento da Dissertação ou Tese.  

 

ODT IV – Orientação de Dissertação/Teses – 30 h (Mestrado) 
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 (Doutorado) 
Disciplina de caráter individual que proporciona o contado do orientador com o orientado, visando 

o acompanhamento do desenvolvimento da Dissertação ou Tese. 

 

Profa Drª Joseli Maria Silva 

(Coordenadora do Programa) 

 

 


