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Edital 09/2013 – MATRÍCULA PARA ALUNOS REGULARES DO CURSO DE 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

(1º. Semestre de 2013) 

 

A Matrícula para Alunos Regulares referente ao 1º. 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 07 a 12/03/2013 via Serviços on-line no 

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

 

O aluno de Doutorado deverá integralizar, pelo menos, 127 unidades de crédito (15 

horas = 1 crédito) ao longo do curso de Doutorado, a saber: 

I – 28 (vinte e oito) créditos em Disciplinas Obrigatórias; 

II - 16 (dezesseis) créditos em Disciplinas Optativas escolhidas do elenco geral do 

Programa; 

III - 03 (três) créditos em Atividades Programadas; 

IV -20 (vinte) créditos em Relatório de Qualificação; 

V- 60 (sessenta) créditos na Tese. 

 

O aluno de Doutorado deverá cumprir os créditos em Disciplinas Obrigatórias e 

Optativas, no prazo máximo de 12 (doze) meses a partir de seu ingresso no Programa; 

para cumprir os créditos referentes às atividades programadas e exame de qualificação o 

aluno terá o prazo máximo de 30 (trinta) meses a partir da data de seu ingresso. O aluno 

terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para cumprir os créditos referentes à 

orientação individual de tese e prazo máximo de 4 (quatro) anos para defesa a partir da 

data de seu ingresso. 

 

O aluno de Doutorado, portador do título de Mestre, provindo do Programa de Pós-

Graduação em Geografia da UEPG ao ingressar no curso de Doutorado terá 

aproveitados os créditos em disciplinas, sendo que nas optativas, não exceda 50% dos 

créditos necessários. São excetuadas de aproveitamento as ODTs e atividades 

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sistemas.uepg.br/producao/abertura/


OFERTA DE DISCIPLINAS/ATIVIDADES PARA O 1º. SEMESTRE DE 2013 

 

Disciplinas Obrigatórias 

Código Disciplinas Carga 

Horária/

créditos 

Vagas Professor(a) Local Datas e 

Horários 

PPGG1001 Epistemologi

a da 

Geografia* 

45 h 

3 

créditos 

09 Marcio Jose 

Ornat e 

Maria Ligia 

Cassol Pinto 

LP 14 30/04/2013 a 

04/06/2013 

(Marcio) 

11 a 25/06/2013 

(Maria Ligia) 

Terças feiras 

7:20 as 11:45 

PPGG1002 Metodologia 

da Pesquisa 

em 

Geografia* 

45 h 

3 

créditos 

09 Joseli Maria 

Silva 

LP 14 01/04/2013  

Segundas Feiras  

8:00 as 12:00 

Obs: * Disciplinas que poderão ser eliminadas por aqueles que as cumpriram durante o 

mestrado, mediante requerimento de solicitação de aproveitamento de créditos.  

 

Disciplinas Optativas 

Código Disciplinas Carga 

Horária/ 

créditos 

Vagas Professor(a) Local Datas e 

Horários 

PPGG1031 Tópicos 

Especiais I: 

Geotecnologias 

Aplicadas a 

Gestão do 

território 

60h 

4 

créditos 

 

09 Selma 

Regina 

Aranha 

Ribeiro 

LP 

14 

01/04/2013 

Segundas feiras 

14:00 as 18:00 

PPGG104118 Tópicos 

Especiais I: 

Geomorfologia 

Urbana1 

60h 

4 

créditos 

 

09 Maria Lígia 

Cassol Pinto 

LP 

14 

17/06 a 

24/06/2013 

Segundas feiras 

8:00 as 12:00 

 

30/06 a 

06/07/2013 

(trabalho de 

campo) 

PPGG104119 Tópicos 

Especiais I: 

Trilhas e 

Monitoramento 

de Impactos de 

Visitação
2 

60 h 

4 

créditos 

 

09 Jasmine 

Cardozo 

Moreira 

LP 

14 

08,09/04/2013 

13:30 as 19:30 

 

13,14,15/04/2013 

(trabalho de 

campo) 

 

19/04/2013 

13:30 as 17:30 

PPGG104122 Tópicos 

Especiais I: 

Espaço 

geográfico, 

memória social 

60h 

4 

créditos 

 

09 Leonel B. 

Monastirsky 

LP 

14 

16/04/2013 

Terças feiras 

14:00 as 18:00 



e patrimônio 

cultural 
PPGG1032 Estágio em 

Docência
3 

45h 

3 

créditos 

 

09 Silvia Méri 

Carvalho e 

respectivos 

supervisores 

LP 

14 

18/02/2013 

8:00 as 12:00 

Obs:   
1- No período de 30/06 a 06/07/2013 haverá trabalho de campo em Uberlândia – MG 

2- No período de 13/04 a 15/04/2012 haverá trabalho de campo no Parque Nacional 

Superagui  

3- Disciplina Obrigatória para bolsistas 

 

Atividade Programada 

Código Atividade Carga 

Horária 

Vagas Professor(

a) 

Local Datas e 

Horários 
PPGG105227 Mini-curso: 

Docência no 

Ensino Superior 

15h 

1 crédito 

 

09 Carla S. 

Pimentel 

LP 14 16 a 

23/04/2013 

Terças feiras  

das 8:00 as 

12:00 

 

Orientação Individual 

Códigos Disciplinas Carga Horária Vagas Professor(a) 
PPGG1061 Orientação de 

Dissertação/Tese I 

(ODT I) 

30 h 

2 créditos 

 

09 Respectivos 

Orientadores 

 

Ementário: 

 

Epistemologia da Geografia – 45 h 

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 

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. 

 

Tópicos Especiais  

 

Tópicos Especiais I: Geotecnologias Aplicadas a Gestão do território – 60h 

Promover o aprofundamento dos conhecimentos, de cunho teórico e prático, sobre 

geotecnologias – Sensoriamento Remoto (SR) e Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) - e suas aplicações na gestão do território. Analisar de forma crítica a 

aplicabilidade de SR e SIG nas atividades de planejamento e gestão do território. 

Desenvolver estudo prático de aplicação de SR e SIG. 



 

Tópicos Especiais I: Geomorfologia Urbana- 60h 

Tratar da fundamentação teórico-metodológica da pesquisa em escala local para 

processos geomorfológicos urbanos; Mecanismos e agentes geológicos/geomórficos da 

erosão linear do tipo voçoroca. Estudo de caso comparativo entre eventos em Ponta 

Grossa, Uberlândia e Distrito Federal. 

 

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

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

Monitoramento de impactos de visitação. 

 

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

60 h 

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. 

 

Optativas 

 

Estágio em Docência- 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.  

 

Atividades Programadas: 

 

Mini-Curso: “Docência no Ensino Superior” - 15h  

Docência. Profissionalidade docente. Saberes da Docência. Ação Didática. 

 

Orientações Individuais: 

 

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.  

 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O  2º SEMESTRE  

 

Projetos em Geografia – Doutorado - 45 h 

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. 

 

Seminário de Pesquisa em Geografia – Doutorado – 45 h 

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. 

 

 

 

 



Gênero e Sexualidades na Análise Geográfica – 60h  

(Profa. Joseli Maria Silva e Prof. 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. 

 

Saberes geoecológicos locais e diversidade socioterritorial – 60h  
(Prof. 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. 

 

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

Ementa a ser definida. 

 

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. 

 

Desenvolvimento, território e região – 60h  
(Prof. 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. 

 

Orientações Individuais: 

 

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

 

 

Profa Drª Joseli Maria Silva 

(Coordenadora do Programa) 

 

 


