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ERRATA DE EDITAL 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM GEOGRAFIA (MESTRADO ACADÊMICO) – TURMA 2016. EDITAL Nº. 01/2015 
 
 

A coordenação do curso de Mestrado em Geografia 
retifica o edital de Seleção para o PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (MESTRADO 
ACADÊMICO), para ingresso no primeiro semestre do ano 
letivo de 2016, nos seguintes termos: 

 
No item 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
Onde se lê: 
1.1. O Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) da Universidade Federal de Juiz de 
Fora torna pública a abertura das inscrições para o seu processo seletivo – turma 2015. O Programa 
de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO), com área de concentração em “Espaço e Ambiente” se 
estrutura a partir de duas linhas de pesquisa, a saber: 

Leia-se 
1.1. O Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) da Universidade Federal de Juiz de 
Fora torna pública a abertura das inscrições para o seu processo seletivo – turma 2016. O Programa 
de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO), com área de concentração em “Espaço e Ambiente” se 
estrutura a partir de duas linhas de pesquisa, a saber: 
 
No item 3- DAS INSCRIÇÕES: 
Onde se lê: 
3.4. A homologação das inscrições será divulgado no dia 17/10/2014 no site do PPGEO-UFJF – 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/ após as 14:00 horas. Somente serão homologadas 
as inscrições que atenderem todos os itens da documentação obrigatória. 
Leia-se: 
3.4. A homologação das inscrições será divulgado no dia 16/10/2015 no site do PPGEO-UFJF – 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/ após as 14:00 horas. Somente serão homologadas 
as inscrições que atenderem todos os itens da documentação obrigatória. 
 
No Item 4- ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
1A Etapa: ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO: (Aceito ou Não-Aceito) 
Onde se lê: 
4.8. O resultado da análise dos anteprojetos de dissertação será divulgado no dia 04/11/2014 no site 
do PPGEO– UFJF: http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/ a partir das 14:00 horas.  
Leia-se: 
4.8. O resultado da análise dos anteprojetos de dissertação será divulgado no dia 04/11/2015 no site 
do PPGEO– UFJF: http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/ a partir das 14:00 horas.  
 
Onde se lê: 
4.9. O período para interposição de recurso contra o resultado da análise do anteprojeto será nos 
dias 5 e 6 de novembro de 2014. 
Leia-se: 
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4.9. O período para interposição de recurso contra o resultado da análise do anteprojeto será nos 
dias 5 a 6 de novembro de 2015. 
 
No item 4- ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
2 Etapa: PROVA ESCRITA: PESO 3 
Onde se lê: 
4.10. A 2ª Etapa consistirá de prova escrita, sem consulta, de caráter eliminatório, com duração de 
quatro horas, tendo por base a bibliografia recomendada definida na Seção 7 deste Edital de 
Seleção, a ser realizada no dia 17/11/2014, no Instituto de Ciências Humanas (Prédio Novo), com 
início às 08:00 horas e término às 12:00 horas. O local da prova escrita será divulgado em conjunto 
com o resultado da análise dos anteprojetos. 
Leia-se: 
4.10. A 2ª Etapa consistirá de prova escrita, sem consulta, de caráter eliminatório, com duração de 
quatro horas, tendo por base a bibliografia recomendada definida na Seção 7 deste Edital de 
Seleção, a ser realizada no dia 16/11/2015, no Instituto de Ciências Humanas (Prédio Novo), com 
início às 08:00 horas e término às 12:00 horas. O local da prova escrita será divulgado em conjunto 
com o resultado da análise dos anteprojetos. 
 
Onde se lê: 
4.15. O resultado da prova escrita será divulgado no dia 24/11/2014 no site do PPGEO-UFJF – 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/, após as 14:00 horas.  
Leia-se: 
4.15. O resultado da prova escrita será divulgado no dia 23/11/2015 no site do PPGEO-UFJF – 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/, após as 14:00 horas.  
 
Onde se lê: 
4.16. O período para interposição de recurso contra o resultado da prova escrita será nos dias 25 e 
26 de novembro de 2014. 
Leia-se: 
4.16. O período para interposição de recurso contra o resultado da prova escrita será nos dias 24 e 
25 de novembro de 2015. 
 
No item 4- ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
3 Etapa: PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: (Aprovado ou Não-
Aprovado) 
Onde se lê: 
4.17. A 3ª Etapa consistirá de prova escrita, de caráter eliminatório, de suficiência na leitura e 
compreensão de texto em língua estrangeira, com duração de três horas. A prova será realizada no 
dia 01/12/2014, no Instituto de Ciências Humanas – Prédio Novo, com início às 08:00 horas e 
término às 12:00 horas. O local da prova de língua estrangeira e a lista dos candidatos que estão 
dispensados de realizar a prova serão divulgados em conjunto com o resultado da prova escrita. 
Leia-se: 
4.17. A 3ª Etapa consistirá de prova escrita, de caráter eliminatório, de suficiência na leitura e 
compreensão de texto em língua estrangeira, com duração de três horas. A prova será realizada no 
dia 30/11/2015, no Instituto de Ciências Humanas – Prédio Novo, com início às 08:00 horas e 
término às 12:00 horas. O local da prova de língua estrangeira e a lista dos candidatos que estão 
dispensados de realizar a prova serão divulgados em conjunto com o resultado da prova escrita. 
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Onde se lê: 
4.24. O resultado da prova de suficiência na leitura e compreensão de texto em língua estrangeira, 
assim como a agenda de entrevistas, será divulgado no dia 03/12/2014 no site do PPGEO–UFJF: 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/, a partir das 14 horas.  
Leia-se: 
4.24. O resultado da prova de suficiência na leitura e compreensão de texto em língua estrangeira, 
assim como a agenda de entrevistas, será divulgado no dia 02/12/2015 no site do PPGEO–UFJF: 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/, a partir das 14 horas.  
 
Onde se lê: 
4.25. O período para interposição de recurso contra o resultado da prova de língua estrangeira será 
nos dias 04 e 05 de novembro de 2014. 
Leia-se: 
4.25. O período para interposição de recurso contra o resultado da prova de língua estrangeira será 
nos dias 03 e 04 de dezembro de 2015. 
 
No item 4- ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
4 Etapa: ENTREVISTA: PESO 1 
Onde se lê: 
4.26. A 4ª Etapa consistirá de entrevista, de caráter classificatório, do candidato com a Comissão de 
Seleção, a ser realizada a partir do dia 08/12/2014, no Instituto de Ciências Humanas. O local e 
horário das entrevistas será divulgado em conjunto com o resultado da prova de língua estrangeira. 
Leia-se: 
4.26. A 4ª Etapa consistirá de entrevista, de caráter classificatório, do candidato com a Comissão de 
Seleção, a ser realizada a partir do dia 09 a 11/12/2015, no Instituto de Ciências Humanas. O local e 
horário das entrevistas será divulgado em conjunto com o resultado da prova de língua estrangeira. 
 
Onde se lê: 
4.30. O resultado das entrevistas será divulgado no dia 11/12/2014 no site do PPGEO–UFJF: 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/, a partir das 14 horas.  
Leia-se: 
4.30. O resultado das entrevistas será divulgado no dia 14/12/2015 no site do PPGEO–UFJF: 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/, a partir das 14 horas.  
 
Onde se lê: 
4.31. O período para interposição de recurso contra o resultado da entrevista será no dia 12 de 
dezembro de 2014. 
Leia-se: 
4.31. O período para interposição de recurso contra o resultado da entrevista será no dia 15 de 
dezembro de 2015. 
 
No item 4-ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
5 Etapa: AVALIAÇÃO CURRICULAR: PESO 2 
Onde se lê: 
4.35. O resultado da análise curricular será divulgado no dia 11/12/2014 no site do PPGEO–UFJF: 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/, a partir das 14 horas.  
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Leia-se: 
4.35. O resultado da análise curricular será divulgado no dia 14/12/2015 no site do PPGEO–UFJF: 
http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/, a partir das 14 horas.  
 
Onde se lê: 
4.36. O período para interposição de recurso contra o resultado da análise curricular será no dia 12 
de dezembro de 2014. 
Leia-se: 
4.36. O período para interposição de recurso contra o resultado da análise curricular será no dia 15 
de dezembro de 2015. 
 
No item 5- DO RESULTADO FINAL 
Onde se lê: 
5.4. A divulgação da classificação final será no dia 18/12/2014, a partir das 18 horas, na Secretaria 
do PPGEO e site do PPGEO-UFJF- http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/. 
Leia-se: 
5.4. A divulgação da classificação final será no dia 21/12/2015, a partir das 18 horas, na Secretaria 
do PPGEO e site do PPGEO-UFJF- http://www.ufjf.br/ppgeografia/processo-seletivo/. 
 

 
 

Juiz de Fora, 10 de outubro de 2015. 
 

Cássia de Castro Martins Ferreira 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 


