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A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e o Centro de Humanidades da Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG, nos termos da Resolução 10/2010 da Câmara Superior de Pós-

Graduação, tornam pública as normas para o processo Seletivo do Curso em nível de 

Especialização - Lato Sensu em ANÁLISE REGIONAL E ENSINO DE GEOGRAFIA.  

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições serão realizadas no período de 07 a 18 de março de 2016;  

1.2 As inscrições devem ser realizadas pessoalmente ou por procuração, com firma reconhecida, 

no Protocolo Geral da UFCG (Prédio da Reitoria) nos dias úteis; 

1.3 Para a inscrição dos candidatos à seleção nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Análise Regional e Ensino de Geografiaserão exigidos: 

I – Documento comprobatório da conclusão de Curso de Graduação da área objeto do curso, ou 

seja, Geografia e das áreas afins (cópia autenticada); 

II – Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado; 

III – Cópia da Carteira de Identidade (RG), do CPF e Título de Eleitor; 

1.4 Somente serão aceitas as inscrições de candidatos que tenham concluído ou que comprove 

estar apto a concluir o curso de graduação antes do início das aulas do Curso, para cuja seleção 

pretende se inscrever. 

1.5 A Comissão de seleção deferirá o pedido de inscrição, à vista da regularidade da 

documentação apresentada. 

2. DO CURSO 

2.1 O Curso de Especialização em Análise Regional e Ensino de Geografia visa qualificar 

profissionais de Geografia e áreas afins, especialmente da Educação Básica, em análises 

regionais vinculadas à pesquisa e ao ensino de Geografia. 

2.2 Objetivos do Curso:  

- Garantir uma oportunidade de qualificação profissional no âmbito da pesquisa e ensino de 

Geografia Regional; 

- Propiciar acesso a um conjunto de conhecimentos específicos da Geografia, a partir de 

referenciais teórico-metodológicos que instrumentalizem o docente em sua atuação;  

- Desenvolver competências na modalidade de ensino de Geografia e suas especificidades, que 

possibilitem a atuação pedagógica em espaços escolares e não escolares; 



- Desenvolver práticas de pesquisa que permitam a reflexão e a produção de novos 

conhecimentos em Geografia e no seu ensino. 

2.3 Quanto às linhas de pesquisas norteadoras do desenvolvimento das atividades de pesquisa, o 

Curso de Especialização apresentará duas linhas de pesquisas (Quadro 1).  

Quadro 1 - Linhas de Pesquisa do Curso.  

Linha de 

Pesquisa 
Atividade 

Análise 

Regional 

Os (as) alunos (as) inseridos nesta linha estudarão aspectos relacionados ao 

meio ambiente, planejamento e gestão socioambiental, economia e cultura 

regional.  

Ensino de 

Geografia 

Os (as) alunos (as) inseridos nesta linha desenvolverão pesquisas 

metodológicas e análises de práticas de ensino em Geografia Regional, 

voltado à Educação Básica. 

 

2.4 A modalidade de ensino é presencial e as aulas serão ministradas nas sextas-feiras à noite, 

das 18:30 às 22:10 horas, e nos sábados das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 

perfazendo um total de doze (12) horas semanais e até quarenta e oito (48) horas mensais. As 

disciplinas contam com cargas horárias de sessenta (60) e trinta (30) horas-aula, com quatro 

(04) e dois (02) créditos, respectivamente, sendo cada crédito correspondente a 15 horas-aula.  

3. DA SELEÇÃO E DAS VAGAS 

3.1 A seleção dos candidatos ao cursoserá realizada através de processo constando deProva 

Escrita de caráter eliminatórioe classificatório; 

Serão aprovados os candidatos com nota igual ou superior a seis (6,0) para o preenchimento das 

vinte e cinco (25) vagas.  

3.2 A Prova Escrita, com duração de duas (02) horas, será realizada no Auditório do Centro de 

Humanidades, Bloco BC 2, na Universidade Federal de Campina Grande, Rua Aprígio Veloso, 

nº 882, Bairro Universitário, Campina Grande-PB. No dia 30 de março de 2016, no local da 

prova, será sorteado um (01) dos seguintes temas:  

a) Ensino de Geografia: práticas e desafios atuais; 

b) Análise Espacial: abordagens teórico-metodológicas; 

c) O Semiárido brasileiro: questões ambientais e socioeconômicas; 

d) Nordeste Brasileiro e o desenvolvimento regional; 

e) Desenvolvimento urbano e planejamento.  

3.3 O Curso de Pós-Graduação em, em nível de especialização – lato sensu, disponibilizará 

vinte (25) vagas e o período letivo terá início em 15 de abril de 2016 com final previsto para 

abril de 2017.  

4. DO CRONOGRAMA 

 

4.1 O processo seletivo ocorrerá segundo o cronograma a seguir (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Cronograma das Atividades. 

ETAPAS DIAS 

Inscrições 07 a 18 de março de 2016. 

Divulgação das inscrições deferidas 22 de março de 2016.  

Recursos das inscrições.   23 e 24 de março de 2016. 

Prova escrita (eliminatória e classificatória) 30 de março de 2016. Às 08:00 horas no 

Auditório do Centro de Humanidades, Bloco 

BC2.  



Divulgação dos resultados da prova escrita Até 05 de abril de 2016.  

Recursos do resultado da prova escrita  06 e 07 de abril de 2016. 

Resultado Final  11 de abril de 2016. Coordenação da 

Especialização, Andar Térreo do Centro de 

Humanidades, Bloco BC2.  

Matrículas 12 a 15 de abril de 2016. 

Aula inaugural  15 de abril de 2016, Auditório do Centro de 

Humanidades, das 18:30 às 22:00 horas.  

*Maiores informações: (83) 2101-1469 (Secretaria da Unidade Acadêmica de Geografia – 

UAG).  

 

5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

5.1 A Comissão de Seleção será composta pelos professores: 

Dr. Lincoln da Silva Diniz; 

Dr. Paulo Sérgio Cunha Farias; 

Dra. Sonia Maria de Lira; 

Dr. Sérgio Murilo Santos de Araújo.   

 

6. DOS CASOS OMISSOS 

 

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.   
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Ao Coordenador Administrativo da Unidade Acadêmica de Geografia  

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

Residente a____________________________________________________________, 

Bairro:_______________________; município de:_________________________; E-

mail:_____________________________________; Fones: _______________ e 

__________________, vem requerer a Vossa Senhoria inscrição no Processo Seletivo 

para o Curso de Especialização em Análise Regional e Ensino de Geografia, Edital 

UFCG  nº.......... /2016, da Unidade Acadêmica de Geografia – Universidade Federal de 

Campina Grande – Campus sede–PB. 

 

Nestes termos, 

 

Pede deferimento, 

 

 

Campina Grande-PB, ______de ________ de 2016.  

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Requerente 
 


