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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, NATUREZA E 

DINÂMICA DO ESPAÇO - PPGEO  

 

RETIFICAÇÃO Nº 02/2022 DO EDITAL N.º 31/2022 - PPG/CPG/UEMA 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA torna público, para conhecimento dos interessados que o Edital Nº 31/2022– 

PPG/CPG/UEMA relativo a seleção de mestrado acadêmico ao PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, NATUREZA E DINÂMICA DO ESPAÇO - PPGEO, 

passa a ter a redação alterada nos seguintes itens: 

 

 
 

Onde se lê: 

 

4. DAS VAGAS 

4.1 O PPGEO ofertará 24 (vinte e quatro) vagas para o Mestrado (Apêndice A), sendo 7 (sete) 

vagas referentes ao Acordo de Cooperação n.º 12/2021-UEMA com o Instituto Estadual de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- IEMA/UEMA, 2 (duas) vagas referentes ao 

Acordo de Cooperação Técnica n.º 11/2021 - Secretaria Estadual de Turismo - SETUR/UEMA e 

15 (quinze) vagas de ampla concorrência. As vagas ofertadas para ampla concorrência poderão ser 

preenchidas por candidatos (as) brasileiros (as) e/ou estrangeiros (as). 

a) Para vagas referentes ao Acordo de Cooperação n.º 12/2021-UEMA, os(as) candidatos(as) 

devem atender ao item 3 e,no ato da inscrição, anexar Declaração emitida pela Diretoria de Ensino 

e Pesquisa - DIREN/IEMA; 

b) Para as vagas referentes ao Acordo de Cooperação Técnica n.º11/2021-SETUR/UEMA, os 

candidatos devem atender ao item 3 e, no ato da inscrição, anexar Declaração emitida pela 

Secretaria Municipal de Turismo - SETUR; 

c) Para as vagas de ampla concorrência, os(as) candidatos(as)devem atender ao item 3. 

4.2 Entre as 15 (quinze) vagas ofertadas de ampla concorrência, 1 (uma)vaga, denominada 

institucional, será destinada aos docentes e técnico-administrativos da UEMA, em conformidade 

com a Resolução n.º 1243/2017-CEPE/UEMA, segundo a qual: 

 

§3º os(as) candidatos(as) à vaga institucional participarão do processo seletivo e, se aprovados(as), 

serão classificados em lista específica de vaga institucional. 

§4º se, porventura, não for preenchida a vaga institucional disponível, esta, a critério do Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia Natureza e Dinâmica do Espaço, poderá ser 

preenchida por candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) como excedentes na listagem geral. 

 

http://www.iema.ma.gov.br/
http://www.iema.ma.gov.br/
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4.3 Os(As) candidatos(as) concorrerão à vaga por docente orientador, de acordo com a 

distribuição prevista no Apêndice A, sendo que, a indicação da vaga por docente, será realizada no 

ato da inscrição.  

4.4 A pontuação geral de cada candidato (a) aprovado (a) nas etapas eliminatória/classificatória, 

será obtida de acordo com o subitem 10.1- Pré-projeto de pesquisa, entrevista e Currículo Lattes. 

4.5 As vagas para cada docente orientador serão preenchidas pelo (a) candidato(a) que alcançar 

maior pontuação geral dentre os(as) concorrentes à mesma vaga, e o resultado será expresso em 

ordem decrescente de classificação dos(as) candidatos(as) por vaga. 

4.6 Caso o número de candidatos (as) aprovados (as) exceda o número de vagas por docente 

previstas neste Edital, o(a) candidato(a) aprovado(a) excedente poderá ser transferido(a) para 

outro docente na mesma linha de pesquisa, caso haja vaga disponível. Se houver empate na média 

final entre candidatos (as), a maior nota do pré-projeto será o primeiro critério de desempate. Se o 

empate persistir, o critério de desempate será: a maior nota no currículo, seguida da maior nota no 

memorial descritivo e maior idade. 

4.7 No caso de o(a) candidato(a) escolher disputar uma vaga institucional, e não apresente 

comprovação de sua vinculação efetiva à UEMA, este(a) será automaticamente eliminado(a) do 

processo seletivo. 

4.8 O preenchimento de todas as vagas não é obrigatório. Tal distribuição dar-se-á de acordo com 

a linha de pesquisa e com a disponibilidade de orientação. 

4.9 Somente ingressarão no PPGEO, os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as), de 

acordo com o número de vagas ofertadas por docentes neste Edital. 

 

Leia-se: 
 

4. DAS VAGAS 

4.1 O PPGEO ofertará 17 (dezessete) vagas para o Mestrado (Apêndice A), sendo  2 (duas) vagas 

referentes ao Acordo de Cooperação Técnica n.º 11/2021 - Secretaria Estadual de Turismo - 

SETUR/UEMA e 15 (quinze) vagas de ampla concorrência. As vagas ofertadas para ampla 

concorrência poderão ser preenchidas por candidatos (as) brasileiros (as) e/ou estrangeiros (as). 

a) Para as vagas referentes ao Acordo de Cooperação Técnica n.º11/2021-SETUR/UEMA, os 

candidatos devem atender ao item 3 e, no ato da inscrição, anexar Declaração emitida pela 

Secretaria Municipal de Turismo - SETUR; 

b) Para as vagas de ampla concorrência, os(as) candidatos(as)devem atender ao item 3. 

4.2 Entre as 15 (quinze) vagas ofertadas de ampla concorrência, 1 (uma) vaga, denominada 

institucional, será destinada aos docentes e técnico-administrativos da UEMA, em conformidade 

com a Resolução n.º 1243/2017-CEPE/UEMA, segundo a qual: 
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§3º os(as) candidatos(as) à vaga institucional participarão do processo seletivo e, se aprovados(as), 

serão classificados em lista específica de vaga institucional. 

§4º se, porventura, não for preenchida a vaga institucional disponível, esta, a critério do Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia Natureza e Dinâmica do Espaço, poderá ser 

preenchida por candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) como excedentes na listagem geral. 

 

 

4.3 Os(As) candidatos(as) concorrerão à vaga por docente orientador, de acordo com a 

distribuição prevista no Apêndice A, sendo que, a indicação da vaga por docente, será realizada no 

ato da inscrição.  

4.4 A pontuação geral de cada candidato (a) aprovado (a) nas etapas eliminatória/classificatória, 

será obtida de acordo com o subitem 10.1- Pré-projeto de pesquisa, entrevista e Currículo Lattes. 

4.5 As vagas para cada docente orientador serão preenchidas pelo (a) candidato(a) que alcançar 

maior pontuação geral dentre os(as) concorrentes à mesma vaga, e o resultado será expresso em 

ordem decrescente de classificação dos(as) candidatos(as) por vaga. 

4.6 Caso o número de candidatos (as) aprovados (as) exceda o número de vagas por docente 

previstas neste Edital, o(a) candidato(a) aprovado(a) excedente poderá ser transferido(a) para 

outro docente na mesma linha de pesquisa, caso haja vaga disponível. Se houver empate na média 

final entre candidatos (as), a maior nota do pré-projeto será o primeiro critério de desempate. Se o 

empate persistir, o critério de desempate será: a maior nota no currículo, seguida da maior nota no 

memorial descritivo e maior idade. 

4.7 No caso de o(a) candidato(a) escolher disputar uma vaga institucional, e não apresente 

comprovação de sua vinculação efetiva à UEMA, este(a) será automaticamente eliminado(a) do 

processo seletivo. 

4.8 O preenchimento de todas as vagas não é obrigatório. Tal distribuição dar-se-á de acordo com 

a linha de pesquisa e com a disponibilidade de orientação. 

4.9 Somente ingressarão no PPGEO, os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as), de 

acordo com o número de vagas ofertadas por docentes neste Edital 

 

Onde se lê: 

 

5. DA INSCRIÇÃO  

5.1 O(A) candidato(a), antes de fazer sua inscrição, deverá ler atentamente este Edital e todas as 

demais informações que forem disponibilizadas na internet, nos endereços eletrônicos 

<https://sis.sig.uema.br/sigaa/public>e <www.ppgeo.uema.br>. 

5.2 O(A) candidato(a) deverá preencher e enviar o formulário de inscrição on-line disponível no 

endereço eletrônico <https://sis.sig.uema.br/sigaa/public>,no Menu “Processos Seletivos”. As 

inscrições serão realizadas no período de 00h do dia 9 de setembro até às 23h59 do dia 16 de 

outubro de 2022. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail <ppgeo.uema@gmail.com>e 

pela homepage <www.ppgeo.uema.br>.  

https://sis.sig.uema.br/sigaa/public
http://www.ppgeo.uema.br/
https://sis.sig.uema.br/sigaa/public
mailto:ppgeo.uema@gmail.com
http://www.ppgeo.uema.br/
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5.3 O(A) candidato(a), no ato da inscrição, deverá indicar no formulário de inscrição a linha de 

pesquisa de interesse (item 2) e o docente de sua preferência (Apêndice A).  

5.4 Deverão ser anexados ao formulário de inscrição (on-line), em formato PDF, os seguintes 

documentos: 

a) comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cemreais) ou 

comprovante de isenção de inscrição(conforme subitem 5.8). O pagamento deverá ser feito no 

Banco do Brasil, Agência n.º5750-9, Conta Corrente n.º1.127-4, em nome da Fundação de Apoio 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAPEAD. Não será aceito depósito realizado em envelope; 

b) cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão do Curso de Graduação, ou 

Declaração/Ata de defesa de monografia acompanhada com declaração que cursou todas as 

disciplinas, para candidatos(as) brasileiros(as); 

c) cópia do Diploma do Curso de Graduação, reconhecido por órgão brasileiro competente, no 

caso de candidatos(as) estrangeiros(as); 

d) cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

e) cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante da última votação ou 

justificativa (unidos em um só arquivo) para candidatos(as) brasileiros(as); ou, passaporte ou 

registro de estrangeiro para candidatos(as) estrangeiros(as);  

f) para os(as) candidatos(as) do IEMA, Declaração emitida pela Diretoria de Ensino e Pesquisa - 

DIREN/IEMA; 

g) para os(as) candidatos(as) da SETUR, declaração emitida pela Secretaria Municipal de Turismo 

- SETUR; 

h) comprovante de vínculo institucional (contracheque ou equivalente), no caso de servidor(a) da 

UEMA; 

i) Curriculum Vitae modelo Lattes completo e atualizado, produção a partir de 2017, juntamente 

com os documentos comprobatórios. Todos os materiais comprobatórios do CurrículoLattes 

deverão ser unidos em um só arquivo, em formato PDF (inicialmente, o CurrículoLattes e, depois, 

os documentos comprobatórios). O(A) candidato(a) que não anexar a documentação 

comprobatória do currículo receberá nota zero nessa etapa do processo seletivo, mas não 

será eliminado(a).O(A) candidato(a) deve comprovar somente os documentos que são 

solicitados no quadro de pontuação curricular (ApêndiceB), na sequência e enumerados.  

Observação: Após o encerramento das inscrições, não será permitida a juntada de documentos. 

As inscrições incompletas, enviadas de forma indevida ou fora dos prazos estabelecidos serão 

indeferidas. Para homologação da inscrição, a Comissão Avaliadora conferirá toda a 

documentação inserida no sistema enviada no momento da inscrição. 

j) Pré-projeto de pesquisa (máximo 12 laudas, em PDF), conforme roteiro disponível no item 6 

deste Edital; 

k) Para os(as) candidatos(as) que solicitarem ATENDIMENTO ESPECIAL, estes devem anexar o 
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requerimento de atendimento especial (Apêndice C), devidamente preenchido e assinado, assim 

como o laudo médico, com indicação do tipo de deficiência da qual é portador(a) ou com 

especificação de suas necessidades quanto ao atendimento personalizado; 

l) Comprovante de proficiência em inglês e/ou espanhol (conforme descrito no subitem9.7.2). 

5.5 O(A) candidato(a) que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no 

processo seletivo, que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e demais 

instrumentos normativos, terá sua inscrição cancelada, sendo anulados todos os atos dela 

decorrentes. 

5.6 Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional ou fora do prazo. 

5.7 Efetivada a inscrição, não haverá devolução da importância paga, salvo em caso de 

cancelamento do processo seletivo. 

5.8Os(As) candidatos(as) que alegarem não ter condições financeiras para pagar a taxa de 

inscri  o  o er o  e ir  S       e i nte re ueri ento  r  rio  is on vel neste   it l 

(Apêndice D), em conformidade com o artigo 1º do Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008. O 

requerimento deverá ser enviado até o dia22 de setembro de 2022, às 18h, para o e-

mail<ppgeo.uema@gmail.com>. 

5.8.1Os documentos e condições, de acordo com o referido Decreto, são os seguintes: 

I -  o  rov nte  e inscri  o no     stro  nico   r  Pro r   s Soci is  o  overno  e er l - 

    nico, de que trata o Decreto n.º  .      e     e  un o  e       conten o   in ic   o  o 

   ero  e   enti ic   o Soci l -   S   tri u  o  elo     nico. 

 

 § 1
o
 A enti   e e ecutor   o seletivo consult r  o  r  o  estor  o     nico   r  veri ic r   

veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

§ 2
o
 A  ecl r   o   ls  su eit r  o c n i  to  s s n  es  revist s e  lei, aplicando-se, ainda, o 

disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto no 83.936, de 06 de setembro de 1979. 

 

 

Leia-se: 
 

5. DA INSCRIÇÃO  

5.1 O(A) candidato(a), antes de fazer sua inscrição, deverá ler atentamente este Edital e todas as 

demais informações que forem disponibilizadas na internet, nos endereços eletrônicos 

<https://sis.sig.uema.br/sigaa/public>e <www.ppgeo.uema.br>. 

5.2 O(A) candidato(a) deverá preencher e enviar o formulário de inscrição on-line disponível no 

endereço eletrônico <https://sis.sig.uema.br/sigaa/public>,no Menu “Processos Seletivos”. As 

inscrições serão realizadas no período de 00h do dia 9 de setembro até às 23h59 do dia 31 de 

outubro de 2022. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail <ppgeo.uema@gmail.com>e 

pela homepage <www.ppgeo.uema.br>.  

5.3 O(A) candidato(a), no ato da inscrição, deverá indicar no formulário de inscrição a linha de 

pesquisa de interesse (item 2) e o docente de sua preferência (Apêndice A).  

mailto:ppgeo.uema@gmail.com
https://sis.sig.uema.br/sigaa/public
http://www.ppgeo.uema.br/
https://sis.sig.uema.br/sigaa/public
mailto:ppgeo.uema@gmail.com
http://www.ppgeo.uema.br/
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5.4 Deverão ser anexados ao formulário de inscrição (on-line), em formato PDF, os seguintes 

documentos: 

a) comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cemreais) ou 

comprovante de isenção de inscrição(conforme subitem 5.8). O pagamento deverá ser feito no 

Banco do Brasil, Agência n.º5750-9, Conta Corrente n.º1.127-4, em nome da Fundação de Apoio 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAPEAD. Não será aceito depósito realizado em envelope; 

b) cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão do Curso de Graduação, ou 

Declaração/Ata de defesa de monografia acompanhada com declaração que cursou todas as 

disciplinas, para candidatos(as) brasileiros(as); 

c) cópia do Diploma do Curso de Graduação, reconhecido por órgão brasileiro competente, no 

caso de candidatos(as) estrangeiros(as); 

d) cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

e) cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante da última votação ou 

justificativa (unidos em um só arquivo) para candidatos(as) brasileiros(as); ou, passaporte ou 

registro de estrangeiro para candidatos(as) estrangeiros(as);  

f) para os(as) candidatos(as) da SETUR, declaração emitida pela Secretaria Municipal de Turismo 

- SETUR; 

g) comprovante de vínculo institucional (contracheque ou equivalente), no caso de servidor (a) da 

UEMA; 

h) Curriculum Vitae modelo Lattes completo e atualizado, produção a partir de 2017, juntamente 

com os documentos comprobatórios. Todos os materiais comprobatórios do Currículo Lattes 

deverão ser unidos em um só arquivo, em formato PDF (inicialmente, o Currículo Lattes e, depois, 

os documentos comprobatórios). O(A) candidato(a) que não anexar a documentação 

comprobatória do currículo receberá nota zero nessa etapa do processo seletivo, mas não 

será eliminado(a).O(A) candidato(a) deve comprovar somente os documentos que são 

solicitados no quadro de pontuação curricular (Apêndice B), na sequência e enumerados.  

Observação: Após o encerramento das inscrições, não será permitida a juntada de documentos. 

As inscrições incompletas, enviadas de forma indevida ou fora dos prazos estabelecidos serão 

indeferidas. Para homologação da inscrição, a Comissão Avaliadora conferirá toda a 

documentação inserida no sistema enviada no momento da inscrição. 

i) Pré-projeto de pesquisa (máximo 12 laudas, em PDF), conforme roteiro disponível no item 6 

deste Edital; 

j) Para os(as) candidatos(as) que solicitarem ATENDIMENTO ESPECIAL, estes devem anexar o 

requerimento de atendimento especial (Apêndice C), devidamente preenchido e assinado, assim 

como o laudo médico, com indicação do tipo de deficiência da qual é portador(a) ou com 

especificação de suas necessidades quanto ao atendimento personalizado; 
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k) Comprovante de proficiência em inglês e/ou espanhol (conforme descrito no subitem 9.7.2). 

5.5 O(A) candidato(a) que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no 

processo seletivo, que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e demais 

instrumentos normativos, terá sua inscrição cancelada, sendo anulados todos os atos dela 

decorrentes. 

5.6 Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional ou fora do prazo. 

5.7 Efetivada a inscrição, não haverá devolução da importância paga, salvo em caso de 

cancelamento do processo seletivo. 

5.8 Os(As) c n i  tos  s   ue  le  re  n o ter con i  es  in nceir s   r      r   t     e 

inscri  o  o er o  e ir  S       e i nte re ueri ento  r  rio  is on vel neste   it l 

(Apêndice D), em conformidade com o artigo 1º do Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008. O 

requerimento deverá ser enviado até o dia 22 de setembro de 2022, às 18h, para o e-

mail<ppgeo.uema@gmail.com>. 

5.8.1 Os documentos e condições, de acordo com o referido Decreto, são os seguintes: 

I - Comprov nte  e inscri  o no     stro  nico   r  Pro r   s Soci is  o  overno  e er l - 

    nico, de que trata o Decreto n.º  .      e     e  un o  e       conten o   in ic   o  o 

   ero  e   enti ic   o Soci l -   S   tri u  o  elo     nico. 

 

 § 1
o
 A entidade e ecutor   o seletivo consult r  o  r  o  estor  o     nico   r  veri ic r   

veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

§ 2
o
 A  ecl r   o   ls  su eit r  o c n i  to  s s n  es  revist s e  lei, aplicando-se, ainda, o 

disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto no 83.936, de 06 de setembro de 1979. 

 

 

Onde se lê: 

 

13. CRONOGRAMA  

PROCESSO SELETIVO DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição  
9/9/2022 a 

16/10/2022 
00h às 23h59 <sis.sig.uema.br/sigaa/public> 

Solicitação de isenção de taxa de 

inscrição 

9/9/2022 a 

22/9/2022 
00h às 23h59 <ppgeo.uema@gmail.com> 

Resultado da solicitação de isenção 

de taxa de inscrição 
23/9/2022 

Até às 18h 
<www.ppgeo.uema.br> 

Resultado preliminar da inscrição  17/10/2022 
9h às 18h 

<www.ppgeo.uema.br> 

Interposição de recurso 18 e 19/10/2022 Até às 18h <ppgeo.uema@gmail.com> 

Homologação das inscrições 20/10/2022 Até às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Etapa 1 - Análise de Pré-Projeto  
21/10/2022 a 

25/10/2022 

 
 

Resultado preliminar  26/10/2022 Até às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Interposição de recursos da 1º etapa 27 e 28/10 
Até às 18h 
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Resultado da 1ª Etapa 31/10/2022 Até ás 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Etapa 2 - Entrevista 1,3 e 4/11/2022  
8h às 12h e 

14h às 18h 
Google Meet 

Resultado preliminar  7/11/2022 Até às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Interposição de recursos da 2ª etapa 8 e 9/11/2022  Até às 18h <ppgeo.uema@gmail.com> 

Resultado da 2ª etapa  10/11/2022 
Até às 18h 

<www.ppgeo.uema.br> 

Etapa 3 - Avaliação do Currículo 

Lattes 

11/11/2022 a 

14/11/2022 

 
 

Resultado preliminar  16/11/2022 Até às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Interposição de recursos da 3ª etapa 17 e 18/11/2022 Até às 18h <ppgeo.uema@gmail.com> 

Resultado da 3ª etapa  21/11/2022 Até às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Resultado preliminar do Seletivo 23/11/2022 Até às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Interposição de recursos 24 e 25/11 Até às 18h <ppgeo.uema@gmail.com> 

Resultado Final 30/11/2022 Até às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Matrículas dos(as) classificados(as)  
Divulgação no 

site do Programa 
Das 9h às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Matrícula de excedentes 
Divulgação no 

site do Programa 
Das 9h às 18h <www.ppgeo.uema.br> 

Início das aulas (2023.1) 
Divulgação no 

site do Programa 

8h às 12h e 

14h às 18h 
<www.ppgeo.uema.br> 

 

 

 

 

Leia-se: 
 

PROCESSO SELETIVO Data Horário Local 

Inscrição  
9/9/2022 a 

31/10/2022 

00h às 23h59 
sis.sig.uema.br/sigaa/public 

Solicitação de isenção de taxa de 

inscrição 

5/9/2022 a 

22/9/2022 

00h às 23h59 
ppgeo.uema@gmail.com 

Resultado da solicitação de isenção de 

taxa de inscrição 
23/09/2022 

Até às 18h 
www.ppgeo.uema.br 

Resultado preliminar da inscrição  1º/11/2022 9h às 18h www.ppgeo.uema.br 

Interposição de recurso 3 e 4/11/2022 Até às 18h ppgeo.uema@gmail.com 

Homologação das inscrições 7/11/2022 Até às 18h www.ppgeo.uema.br 

Etapa 1 – Análise de Pré-Projeto  
8/11/2022 a 

11/11/2022 

 
 

Resultado preliminar  14/11/2022 Até às 18h www.ppgeo.uema.br 

Interposição de recursos da 1º etapa 15 e 16/11/2022  Até às 18h ppgeo.uema@gmail.com 

Resultado da 1ª Etapa 18/11/2022 Até ás 18h www.ppgeo.uema.br 

Etapa 2 – Entrevista 21 e 22/11/2022  
8h às 12h / 14h 

às 18h 
Google Meet 

Resultado preliminar  23/11/2022 Até às 18h www.ppgeo.uema.br 

Interposição de recursos da 2º etapa 24 e 25/11/2022  Até às 18h ppgeo.uema@gmail.com 

Resultado da 2º etapa  26/11/2022 Até às 18h www.ppgeo.uema.br 

Etapa 3 – Avaliação do Curriculum 

Lattes 
28 e 29/11/2022  
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Resultado preliminar  30/11/2022 Até às 18h www.ppgeo.uema.br 

Interposição de recursos da 3ª etapa 1 e 2 /12/2022 Até às 18h ppgeo.uema@gmail.com 

Resultado da 3ª etapa  3/12/2022 Até às 18h www.ppgeo.uema.br 

Resultado preliminar do Seletivo 6/12/2022 Até às 18h www.ppgeo.uema.br 

Interposição de recursos 7e 8/12 Até às 18h ppgeo.uema@gmail.com 

Resultado Final 13/12/2022 Até às 18h www.ppgeo.uema.br 

Matrículas dos classificados  
Divulgação no site 

do Programa 
Das 9h às 18h www.ppgeo.uema.br; 

Matrícula de excedentes 
Divulgação no site 

do Programa 
Das 9h às 18h www.ppgeo.uema.br 

Início das aulas (2023.1) 
Divulgação no site 

do Programa 

8h às 12h / 14h 

às 18h 
www.ppgeo.uema.br 

 

 

 

 

Onde se lê: 

 

APÊNDICE A DO EDITAL N.º31/2022-PPG/CPG/UEMA 

QUADRO DE DOCENTES ORIENTADORES DO PROGRAMA, COM RESPECTIVAS 

LINHAS DE PESQUISAS E NÚMERO DE VAGAS 

 

Linha de pesquisa: Dinâmica da Natureza e 

Conservação 

Vagas  

Universal 
IEMA/ 

UEMA 

SETUR/ 

UEMA 
Endereço eletrônico 

Ana Rosa Marques  

http://lattes.cnpq.br/3043867865024680 
1 1  anclaros@yahoo.com.br 

Edilea Dutra Pereira 

http://lattes.cnpq.br/4621270015964856 
1   

edilea@gmail.com 

 

José Fernando Rodrigues Bezerra 

http://lattes.cnpq.br/3109305508405847 
1 1  fernangeo@yahoo.com.br 

Luiz Carlos Araujo dos Santos 

http://lattes.cnpq.br/31093055084058476 
2   luizcarlos.uema@gmail.com 

Melina Fushimi 

http://lattes.cnpq.br/1644100642789211 
1   fushimi.melina@gmail.com 

Quésia Duarte da Silva 

http://lattes.cnpq.br/3965642424716335 
1 1  quesiaduartesilva@hotmail.com 

Swanni Tatiana Alvarado Romero 

http://lattes.cnpq.br/3927657233887527 
1   swanni_ta@yahoo.es 

Yata Anderson Gonzaga Masullo_ 

http://lattes.cnpq.br/4424334504086302 
1   yanderon3@hotmail.com 

Linha de pesquisa: Dinâmica socioterritorial, 

modernização e desigualdades 
Universal 

IEMA/U

EMA 
SETUR/ 

UEMA 
Endereço eletrônico 

Allison Bezerra Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/8980505991600688 
1   alisonbzr@gmail.com 

Cláudio Eduardo de Castro  

http://lattes.cnpq.br/6154659500112571 
1 1  clanaros@yahoo.com.br 

Cristiano Nunes Alves 

http://lattes.cnpq.br/2348157286819022 
1 1  cris7cris7@yahoo.com.br 

José Arilson Xavier de Souza 

http://lattes.cnpq.br/5698096548539496 
1 1 1 arilsonxavier@yahoo.com.br 

José Sampaio de Mattos Junior 

http://lattes.cnpq.br/2288193304873040 
1   sampaio.uema@gmail.com 

Saulo Ribeiro dos Santos 

http://lattes.cnpq.br/6334574563260950 
  1 saulosantosma@uol.com.br 

Silas Nogueira de Melo  

http://lattes.cnpq.br/9875457749739729 
1 1  parasilas@gmail.com 
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Leia-se: 

 
APÊNDICE A DO EDITAL N.º31/2022-PPG/CPG/UEMA 

QUADRO DE DOCENTES ORIENTADORES DO PROGRAMA, COM RESPECTIVAS 

LINHAS DE PESQUISAS E NÚMERO DE VAGAS 

 

Linha de pesquisa: Dinâmica da Natureza e 

Conservação 

Vagas  

Universal 
SETUR/ 

UEMA 
Endereço eletrônico 

Ana Rosa Marques  

http://lattes.cnpq.br/3043867865024680 
1  anclaros@yahoo.com.br 

Edilea Dutra Pereira 

http://lattes.cnpq.br/4621270015964856 
1  

edilea@gmail.com 

 

José Fernando Rodrigues Bezerra 

http://lattes.cnpq.br/3109305508405847 
1  fernangeo@yahoo.com.br 

Luiz Carlos Araujo dos Santos 

http://lattes.cnpq.br/31093055084058476 
2  luizcarlos.uema@gmail.com 

Melina Fushimi 

http://lattes.cnpq.br/1644100642789211 
1  fushimi.melina@gmail.com 

Quésia Duarte da Silva 

http://lattes.cnpq.br/3965642424716335 
1  quesiaduartesilva@hotmail.com 

Swanni Tatiana Alvarado Romero 

http://lattes.cnpq.br/3927657233887527 
1  swanni_ta@yahoo.es 

Yata Anderson Gonzaga Masullo_ 

http://lattes.cnpq.br/4424334504086302 
1  yanderon3@hotmail.com 

Linha de pesquisa: Dinâmica socioterritorial, 

modernização e desigualdades 
Universal 

SETUR/ 

UEMA 
Endereço eletrônico 

Allison Bezerra Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/8980505991600688 
1  alisonbzr@gmail.com 

Cláudio Eduardo de Castro  

http://lattes.cnpq.br/6154659500112571 
1  clanaros@yahoo.com.br 

Cristiano Nunes Alves 

http://lattes.cnpq.br/2348157286819022 
1  cris7cris7@yahoo.com.br 

José Arilson Xavier de Souza 

http://lattes.cnpq.br/5698096548539496 
1 1 arilsonxavier@yahoo.com.br 

José Sampaio de Mattos Junior 

http://lattes.cnpq.br/2288193304873040 
1  sampaio.uema@gmail.com 

Saulo Ribeiro dos Santos 

http://lattes.cnpq.br/6334574563260950 
 1 saulosantosma@uol.com.br 

Silas Nogueira de Melo  

http://lattes.cnpq.br/9875457749739729 
1  parasilas@gmail.com 

 

 

São Luís, 16 de outubro de 2022. 

 

 

 Profa. Dra. Rita de Maria Seabra Nogueira 

 Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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