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EDITAL DG No 012/2015 

 

 

O Diretor Geral do Centro de Ciências 

Humanas e da Educação — FAED, da 

Universidade do Estado de Santa Catarina — 

UDESC, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais definidas no Decreto No 4184 de 

06/04/06, e considerando a Resolução 

013/2014 — CONSEPE que regulamenta o 

Regimento Geral da Pós-Graduação stricto 

sensu da UDESC, baixa o presente edital: 

 

 

 

1. FINALIDADE 

Abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção para ingresso, em 

agosto de 2015, no Curso de Mestrado Profissional — Turma 2015 do Programa 

de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental — PPGPlan, do Centro de Ciências Humanas e da Educação - 

FAED da Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC. 

 

 

2. ABERTURA DAS INSCRIÇÕES: 

Estarão abertas, de 01 a 20 de julho de 2015, as inscrições para o processo 

seletivo do Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental, objetivando o preenchimento de até 20 

vagas. 

As inscrições serão realizadas em duas etapas sendo: 

a) Primeira etapa: preenchimento da ficha de inscrição que será realizada 

exclusivamente pela internet, no portal 

http://www.faed.udesc.br/ppgplan, no link inscrição para o processo 

seletivo — Turma 2015. Será de total responsabilidade do candidato, o 

preenchimento correto das informações solicitadas; 

b) Segunda etapa: envio dos documentos solicitados (item 4 e seus 

subitens) para efetivação da inscrição por correio (via SEDEX, com data 

limite de postagem até 20 de julho de 2015) endereçado a: 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA — UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO — FAED 

SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL — 

PPGPLAN 

AV. MADRE BENVENUTA, 2007 

ITACORUBI – FLORIANÓPOLIS – SC  

CEP: 88.035-001  

 

Os(as) candidatos(as) também poderão entregar a documentação 

solicitada (item 4) pessoalmente no endereço acima, das 10h às 14h, 

respeitando o período de inscrições de 01 a 20 de julho de 2015. O 

envelope deverá conter o nome e endereço do candidato. 

 

OBS: Os envelopes contendo a documentação dos candidatos 

somente serão abertos após findas as inscrições, pela Comissão de 

Seleção do PPGPlan. Havendo mais de um envelope por candidato 

será considerado apenas o mais recente. 

 

 

3.  PERFIL DO PROGRAMA:  

O Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental – PPGPlan 

estrutura-se em torno de 02 (duas) Linhas de Pesquisa:  

- Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social, Econômico e Espacial; 

- Análise e Gestão Ambiental. 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no 

portal http://www.faed.udesc.br/ppgplan; 

 

4.2. Documentos exigidos para a inscrição: 

 

I. Documentos de identificação do candidato encadernados na ordem 

abaixo: 

 

a. E-mail de confirmação de inscrição impresso; 
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b. Uma foto 3x4 recente anexada ao e-mail de confirmação de inscrição; 

 

c. Fotocópia da Carteira de Identidade (RG ou RNE/CIE) e Fotocópia do 

CPF, exceto para os(as) candidatos(as) estrangeiros(as) sem visto de 

permanência que deverão apresentar: 

c.1. cópia do passaporte: neste caso, no dia da realização da prova 

escrita e no dia da entrevista (ver item 5 e seus subitens), o(a) 

candidato(a) deverá apresentar o visto temporário que autoriza sua 

estada no país;  

c.2. ou cópia da carteira de identificação: quando oriundos de países 

para os quais a legislação brasileira dispensa o visto para entrada no 

Brasil;  

 

d. Fotocópia do Diploma do curso de nível superior: 

d.1. Para diplomas emitidos no Brasil: diploma de graduação emitido 

por Instituição de Ensino Superior (IES) oficial ou por Instituição 

reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação; 

d.2. Portadores de diplomas de graduação emitidos por instituições 

estrangeiras: os diplomas de graduação emitidos por instituições 

estrangeiras deverão ser revalidados/reconhecidos por IES brasileira ou 

ser autenticado com o Selo do Consulado do Brasil no país em que o 

diploma foi emitido (visto consular); 

d.3. Aceitar-se-á, para fins de inscrição, declaração da Secretaria 

Acadêmica do respectivo Curso de Graduação atestando que o 

aluno é provável formando em 2015/1. Caso o candidato seja 

aprovado no processo seletivo, este deverá apresentar o diploma de 

graduação no ato da matrícula; 

 

e. Fotocópia do Histórico Escolar do curso de nível superior; 

 

f. Fotocópia do certificado de proficiência em leitura: 

f.1. Para candidatos(as) portadores de diplomas em IES nacionais: 

Fotocópia do certificado de proficiência em língua inglesa, francesa 

ou espanhola, conforme o regimento do curso. Os(as)  candidatos(as) 

que não comprovarem a proficiência de língua estrangeira no ato da 

inscrição e que forem selecionados, deverão comprová-la até o final 

do primeiro semestre do curso; 

f.2. Para candidatos(as) estrangeiros(as): apresentação do certificado 

de proficiência em língua portuguesa emitido por instituição oficial 

reconhecida pelas autoridades brasileiras. Os(As) eventuais 

candidatos(as) estrangeiros(as) aprovados(as) que não dispuserem 
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deste certificado deverão realizar o exame de proficiência em língua 

portuguesa apresentando certificado emitido por Instituição oficial do 

Brasil até o final do primeiro semestre do curso;  

 

g. Currículo Lattes atualizado na Plataforma Lattes/CNPq, devidamente 

comprovado e na sequência de apresentação do currículo, disponível em:  

http://www.cnpq.br . 

 

II. Três vias do projeto de pesquisa encadernadas separadamente que 

contenham título, resumo, palavras-chave, problema de pesquisa, justificativa, 

objetivos, referencial teórico, metodologia, referências (bibliografia, sítios da 

internet e outras fontes). Deverão ser seguidas as orientações para elaboração 

do Projeto de Pesquisa que encontram-se no portal 

http://www.faed.udesc.br/ppgplan. 

 

Os documentos exigidos no item 4.2 deverão ser postados ou entregues em 

envelope lacrado, conforme disposto no item 2.b.  

Os envelopes postados em data posterior a 20/07/2015 serão 

automaticamente eliminados do processo seletivo. 

 

4.3. A Comissão de Seleção, após o término do período de inscrição, 

procederá à homologação das inscrições. A relação das inscrições deferidas 

será publicada no dia 23 de julho de 2015, no portal 

http://www.faed.udesc.br/ppgplan, após as 18h. Não serão fornecidas 

informações por telefone. 

 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção será realizada em duas etapas, sendo atribuídas notas de 0 ( zero ) 

a 10 (dez) em cada uma delas. 

 

OBS: O(A) candidato(a) deve apresentar um documento de identificação 

com foto  quando da realização das etapas descritas nos subitens 5.1 e 5.2. 

Os(As) candidatos(as) estrangeiros(as) devem identificar-se conforme descrito 

nas alíneas c.1 e c.2 do subitem 4.2. 

 

5.1. Primeira Etapa: consiste de uma prova escrita a ser realizada no dia 29 de 

julho de 2015, quarta-feira, das 08:30h às 12:30h, no Centro de Ciências 

Humanas e da Educação - FAED/UDESC, situado na Avenida Madre 

Benvenuta, 2007 - Itacorubi, Florianópolis. Instruções para a realização da 

prova: 

http://www.cnpq.br/
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a) Os(as) candidatos(as) devem comparecer ao local com, no mínimo, 

30 (trinta) minutos de antecedência para o encaminhamento às salas, 

não sendo permitido o ingresso após o início da prova.  

b) A prova deverá ser escrita em língua portuguesa e será sem consulta. 

c) A prova será dissertativa e avaliada a partir dos seguintes critérios 

gerais: mobilização da bibliografia de referência, consistência da 

argumentação e adequação formal da linguagem. 

d) A prova será identificada apenas pelo número do CPF do candidato 

(caso o candidato se identifique será desclassificado). 

e)  Quando do término, o candidato deve entregar a prova ao 

Coordenador da sala. 

f) Os últimos três candidatos em cada sala deverão sair juntos. 

g) Será considerado aprovado, nesta etapa, o(a) candidato(a) que 

obtiver nota mínima 7,0 (sete). 

 

OBS: Os(as) candidatos(as) portadores de necessidades especiais devem 

comunicar à Secretaria do PPGPlan até o dia 20 de julho de 2015 as 

condições necessárias para realização da prova. 

 

h) A lista dos aprovados na 1ª etapa será publicada no dia 31 de julho 

de 2015, no portal http://www.faed.udesc.br/ppgplan, após as 18h. Não 

serão fornecidas informações por telefone. 

i) A bibliografia para a prova é a seguinte: 

 

AB’SABER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: 

potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA Antonio José Teixeira. Questão 

Ambiental, Diferentes Abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

GREGORI, Lúcio. Transportes coletivos urbanos e mobilidade: uma 

questão politica. In: PERES, Arlis, PIMENTA, M.;S; DIAS, Vera, PERES, Lino, 

SILVEIRA, L.R e TORNQUIST, C.S.(org). Reconstruindo Paisagens: Desafios 

Socioespaciais para a Grande Florianópolis. Editora da UFSC, 

2012, p.239-255. 

LINS, Hoyêdo Nunes. Grandes projetos e equilíbrio socioambiental: 

algumas considerações sobre a região da Grande Florianópolis. In: 

PERES, Arlis ; DIAS, Vera, PIMENTA, MPERES, Lino, SILVEIRA, L.R. e 

TORNQUIST, C.S.(org). Reconstruindo Paisagens: Desafios Socioespaciais 

para a Grande Florianópolis. Editora da UFSC, 2012, p.327-338. 
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MARICATO, Erminia. Os impasses da política urbana brasileira. Petrópolis: 

Vozes, 2011.  

RANGEL, Ignácio. O Brasil na fase B do Quarto Kondratiev. In: RANGEL, 

Ignácio; BENJAMIN, César. Obras reunidas - v. 2. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2005. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

SOUZA, Marcelo José Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica 

ao planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2002. 

SANTOS, Rozely F. dos. Planejamento Ambiental: teoria e prática. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2004. 

TEIXEIRA, Paulo E. ; BRAGA, Antonio M. da C. ; BAENINGER, Rosana. 

Migrações: Implicações Passadas, Presentes e Futuras. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2012. (disponível em arquivo PDF no portal 

http://www.faed.udesc.br/mppt).   

WILLIAMSON, Ian ; ENEMARK, Stig ; WALLACE, Jude ; RAJABIFARD, Abbas. 

Land Administration for Sustainable Development. California / USA: ESRI 

Press, 2010, chapter 2, p.36-67 (disponível para download em 

http://www.directionsmag.in/articles/land-administration-for-sustainable-

development-ebook/332611). 

 

5.2. Segunda Etapa: consiste na defesa do projeto de pesquisa que terá 

como foco a prova escrita, o projeto de pesquisa e o currículo Lattes, 

devendo o candidato demonstrar capacidade para concluir o curso nos 

prazos regimentais.  

a) Período: 06 e 07 de agosto de 2015, nas dependências da 

FAED/UDESC (Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi, Florianópolis/SC); 

b) Os horários das defesas serão divulgados no dia 31 de julho de 2015, 

após as 18h. 

c)  Esta etapa é eliminatória; 

d)   O critério de seleção desta etapa levará em conta a disponibilidade 

de orientação para o tema do projeto submetido; 

e) A lista dos candidatos(as) selecionados(as), segundo ordem de 

classificação, para ingresso no Curso de Mestrado Profissional do PPGPlan 

– Turma 2015 será publicada no site http://www.faed.udesc.br/ppgplan, 

no dia 12 de agosto de 2015, após as 18h. 

http://www.directionsmag.in/articles/land-administration-for-sustainable-development-ebook/332611
http://www.directionsmag.in/articles/land-administration-for-sustainable-development-ebook/332611
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6. DOS RECURSOS 

6.1. O prazo para recursos será de 02 (dois) dias úteis da divulgação dos 

resultados, em cada etapa; 

6.2. Recursos fundamentados e concernentes ao descumprimento das 

normas do presente Edital poderão ser interpostos junto à Secretaria de Pós-

Graduação do PPGPlan, pessoalmente ou enviados via SEDEX. Recursos sem a 

exposição de motivos e fundamentação serão indeferidos de imediato; 

6.3. O prazo para recurso relativo ao resultado da seleção deverá ser 

interposto até dois dias úteis após a divulgação do resultado. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O Programa se reserva o direito de não preencher as vagas previstas; 

7.2. Os candidatos não selecionados deverão retirar a documentação 

entregue para a efetivação da inscrição durante o mês de setembro de 2015. 

Não será enviado material pelo correio. Após esta data o material será 

reciclado; 

7.3. A matrícula dos selecionados será efetivada na Secretaria de Pós-

Graduação do PPGPlan no dia 17 de agosto de 2015, no horário das 10h às 

14h; 

7.4. Haverá uma reunião, obrigatória, de boas-vindas e orientações com os 

candidatos selecionados no dia 20 de agosto de 2015, às 9h, em local a ser 

informado; 

7.5. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Seleção. 

 

Florianópolis, 1o de julho de 2015. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emerson César de Campos 

Diretor Geral FAED/UDESC 


