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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 2023/1 
 

O Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Campus Universitário – Cuiabá oferece vagas para candidatura à Aluno Especial, nas seguintes 

disciplinas, ofertadas no Primeiro Semestre de 2023. 

 

EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA 
Número de vagas: 6 
Docente: Prof. Dr. Francisco de Assis Gonçalves Junior 
Carga horária: 60h 
Período: 23/03/2023 até 20/07/2023 (quintas feiras, das 14:00hrs as 18:00hrs). 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA: BIODIVERSIDADE EM MATO GROSSO – 
AMAZÔNIA, CERRADO E PANTANAL 
Número de vagas: 6 
Docente: Prof.ª Dr.ª Giseli Dalla Nora 
Carga horária: 60h 
Período: 22/03/2023 até 19/07/2023 (quartas feiras, das 14:00hrs as 18:00hrs) 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA I: GEOGRAFIAS EMOCIONAIS: TEORIAS, 
CONCEITOS E METODOLOGIAS  
Número de vagas: 6 
Docente: Prof.ª Dr.ª Marcia Alves Soares da Silva 
Carga horária: 60h 
Período: 20/03/2023 até 17/07/2023 (segundas feiras, das 08:00hrs as 12:00hrs). 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA II: BASES FÍSICAS DA PAISAGEM 
BRASILEIRA  
Número de vagas: 6 
Docentes: Prof. Dr. Dener Toledo Mathias 
Carga horária: 60h 
Período: 24/03/2023 até 21/07/2023 (sextas feiras, das 14:00hrs as 18:00hrs) a disciplina 
prevê trabalho de campo. 

GEOGRAFIA AGRÁRIA 
Número de vagas: 6 
Docente: Prof.ª Dr.ª Camila Salles de Faria 
Carga Horária: 60 h 
Período: 21/03/2023 até 18/07/2023 (terças feiras, das 14:00hrs as 18:00hrs) - a disciplina 
prevê trabalho de campo. 
 

*** ementas no final deste documento 

 

Destaca-se que o semestre letivo 2023/1 ocorrerá de forma presencial, as atividades ocorrerão 

na Sala 13 do Programa de Pós-Graduação em Geografia ou em local definido previamente pelo 
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professor ministrante. Destaca-se ainda que, em função da Pandemia de COVID-19 poderá haver 

alteração no formato ou horário da disciplina. 

As inscrições serão realizadas exclusivamente via e-mail. 

Os candidatos a aluno especial deverão informar seus dados pessoais em formulário eletrônico 

disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFMT 

(www.geografiaufmt.com.br). Após baixar o arquivo os candidatos devem preencher o formulário 

com os dados solicitados, bem como justificar os motivos e a importância de se cursar a disciplina.  

Os candidatos deverão ainda anexar os seguintes documentos: 

a) Cópia do Diploma ou Atestado de Curso Superior; 

b) Cópia do RG; 

c) Cópia do CPF. 

Os candidatos que queiram se inscrever em mais de uma disciplina, deverão preencher 

um formulário para cada inscrição. 

Os candidatos deverão enviar a documentação mencionada, um Formulário preenchido 

para cada disciplina solicitada; Cópia do Diploma ou Atestado de Curso Superior; Cópia do 

RG; Cópia do CPF, para o e-mail posgeoufmt@gmail.com preenchendo o assunto com 

“Inscrição Aluno Especial” seguido do nome completo do(a) candidato(a), no corpo e-mail 

deverá informar nome e telefone para contato, e em anexo a documentação listada acima. 

Os candidatos poderão solicitar inscrição e, quando aprovados, poderão cursar até no máximo 

duas disciplinas, na condição de “aluno especial”, ofertadas pelo Programa. 

Não há necessidade de preenchimento de todas as vagas ofertadas, no entanto torna-se 

importante destacar que o número de alunos especiais não poderá ser superior ao número de alunos 

regulares matriculados na disciplina (proporção de 1 aluno especial para cada do 2 alunos regulares 

matriculados na disciplina). 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 06 de fevereiro 2023 a 06 de março de 

2023, exclusivamente por e-mail. 

O Colegiado do Programa, em concordância com o professor responsável pela disciplina, 

decidirá e divulgará quais requerimentos foram aprovados, sendo o aluno pretendente avaliado pela 

http://www.geografiaufmt.com.br/
mailto:posgeoufmt@gmail.com
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justificativa. O resultado será publicado oficialmente no site do programa de Pós-Graduação em 

Geografia (www.geografiaufmt.com.br), no dia 09 de março de 2023. O resultado também poderá 

ser solicitado por e-mail. 

Havendo necessidade de recurso, o mesmo deverá ser solicitado à Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação em Geografia através de e-mail com justificativa consubstanciada encaminhado 

para posgeoufmt@gmail.com no prazo de 24 horas a contar da divulgação do resultado.  

Os candidatos, cujos requerimentos forem aprovados, deverão efetivar sua matrícula de Aluno 

Especial da seguinte forma: 

1-Realizar pagamento de Boleto Bancário da Taxa de Matrícula de R$ 243,90 (duzentos e 

quarenta e três reais e noventa centavos), por disciplina, até o dia 17 de março de 2023. O boleto 

bancário para pagamento da taxa ficará disponível on-line (http://www.fundacaouniselva.org.br), 

para os candidatos cujos processos forem deferidos, após a homologação do resultado da análise dos 

processos. 

2-Enviar comprovante de pagamento para o e-mail posgeoufmt@gmail.com preenchendo o 

assunto com “Comprovante Pagamento Inscrição Aluno Especial” seguido do nome completo do(a) 

candidato(a), no corpo e-mail deverá informar nome e telefone para contato, e em anexo deve contar 

cópia do comprovante de pagamento. O e-mail com o comprovante de pagamento deve ser enviado 

até o dia até o dia 21 de março de 2023. 

A confirmação da matrícula ocorrerá dia 22 de março de 2023, destacando-se que os 

estudantes já podem frequentar as atividades das disciplinas a partir do dia 20 de março de 2023. 

Efetivado o pagamento, não haverá devolução da taxa de inscrição. A taxa de inscrição deve 

ser em favor da Fundação de Apoio em Desenvolvimento da UFMT (Fundação UNISELVA) 

Aos alunos especiais não será garantida a matrícula como aluno regular em futuros 

processos seletivos. A passagem da condição de aluno especial para aluno regular dar-se-á apenas 

por meio de aprovação no processo de seleção público do Programa. No ato da matrícula os alunos 

especiais deverão assinar declaração para dar ciência desta condição. Os mesmos direitos e deveres 

aplicados aos alunos regularmente matriculados no Programa de Pós-graduação em Geografia, 

conforme consta do Regimento do Programa aprovado pelo CONSEPE, referente à presença nas 

aulas, participação das avaliações e cobrança dos estudos, serão aplicados aos alunos especiais. 

http://www.geografiaufmt.com.br/
mailto:posgeoufmt@gmail.com
http://www.fundacaouniselva.org.br/
mailto:posgeoufmt@gmail.com
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Em caso de aprovação em processo seletivo futuro para o Programa de Pós-graduação em 

Geografia, o aluno poderá solicitar o aproveitamento dos créditos realizados como Aluno Especial. 

Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia. 

 

 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023. 

 

 
Prof. Dr. Francisco de Assis Gonçalves Junior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia / IGHD / UFMT 

PORTARIA SGP - UFMT Nº 853, DE 2 DE MAIO DE 2022. 

SIAPE: 2263662 

posgeoufmt@gmail.com
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS 
 

EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA 
Ementa: 
Teoria do Conhecimento. As concepções metodológicas e suas matrizes filosóficas: (o 
positivismo, o historicismo, o materialismo histórico e dialético, a fenomenologia). O 
processo de construção da ciência geográfica; Categorias de análise geográfica, 
Tendências e Perspectivas da Geografia (Geografia Cultural, Geografia das Relações 
Internacionais; Paradigma da Complexidade). 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA: BIODIVERSIDADE EM MATO GROSSO – 
AMAZÔNIA, CERRADO E PANTANAL 
Ementa: 
Biodiversidade e sustentabilidade; Biomas, vegetação e domínios morfoclimáticos; Aspectos 
físicos, econômicos e sociais da Pan-Amazonia e Amazônia Mato-Grossense; Aspectos 
físicos, econômicos e sociais do Cerrado Mato-Grossense; e Aspectos físicos, econômicos 
e sociais do Bioma Pantanal; Conflitos socioambientais e vulnerabilidade ambiental. 
Perspectivas para o desenvolvimento da Amazônia, Cerrado e Pantanal. 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA I: GEOGRAFIAS EMOCIONAIS: TEORIAS, 
CONCEITOS E METODOLOGIAS  
Ementa: 
Conceito de emoções nas ciências humanas; relação entre emoções e espaço geográfico; 
emoções como fontes de construção do conhecimento geográfico; reflexões sobre 
espacialidades emocionais; emoções e a questão simbólica; metodologias qualitativas no 
olhar sensível sobre a dinâmica espacial. 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA II: BASES FÍSICAS DA PAISAGEM BRASILEIRA  
Ementa: 
Geologia do Brasil: as unidades geotectônicas, sua história evolutiva e estruturação regional; 
Relevo brasileiro: morfoesculturas, compartimentação geomorfológica e dinâmica de 
processos; Solos e a paisagem: aspectos genéticos e morfológicos; Vegetação: os biomas 
brasileiros e as heranças biogeográficas; Hidrogeografia do Brasil: as bacias e regiões 
hidrográficas; Clima, padrões de circulação e variabilidades; Estudos do Quaternário: 
dinâmica costeira, ambientes cársticos e paisagens de exceção. 

GEOGRAFIA AGRÁRIA 
Ementa: 
1- Aportes Teóricos da Geografia Agrária. 2- Transformações na agropecuária e a questão 
campo - cidade. 3-Os impactos da globalização e integração econômica na agricultura. 4– 
Relações de produção e de trabalho no campo. 5-O território e sua gestão: redes e 
representações no espaço rural. 6-Estrutura agrária, conflitos sociais e questão política. 7- 
Agropecuária e Impactos Socioambientais. 

 


