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Campus de Francisco Beltrão 
Rua Maringá, 1200 – Bairro Vila Nova  
Fone (**46) 3520-4845– CEP.: 85605-010 – Francisco Beltrão – PR 

 
 

EDITAL 024/2021 – PPGG 
 

Resultado da prova escrita de 
conhecimentos específicos (2ª etapa do 
processo seletivo) e convocação para a 
arguição sobre o Projeto de Pesquisa (4ª 
etapa do processo seletivo) dos candidatos 
para aluno regular – Seleção 2021 – vagas 
remanescentes do Programa de Pós-
Graduação em Geografia – MESTRADO, 
Área de Concentração Produção do Espaço 
e Meio Ambiente. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Área de 

Concentração Produção do Espaço e Meio Ambiente da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais; 

 

Considerando a Resolução n° 227/2016-CEPE, de 06 de outubro de 2016, que 

aprovou o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Mestrado e 

Doutorado, do Campus de Francisco Beltrão. 

 
 Considerando o Edital 022/2021 – PPGG, de 30 de junho de 2021, que trata dos 
procedimentos e orientações para a realização da prova escrita e leitura pública da 
prova aos candidatos a alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
– Mestrado, vagas remanescentes de 2021. 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

Art. 1º - O resultado da prova de escrita de conhecimentos específicos (2ª etapa – 
Prova escrita de conhecimentos específicos), de caráter eliminatório e convoca para 
arguição sobre o Projeto de Pesquisa (4ª etapa do processo seletivo) dos candidatos a 
aluno regular 2021 – vagas remanescentes do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia – MESTRADO em ordem alfabética e por linha de pesquisa.  
 
Art. 2º - O Anexo I, relaciona os candidatos a alunos regulares 2021 – vagas 
remanescentes, APROVADOS na 2ª etapa do processo de seleção (2ª etapa – Prova 
escrita de conhecimentos específicos), por ordem alfabética e Linha de Pesquisa. 
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Art. 3º - O Anexo II, relaciona os candidatos a alunos regulares 2021 – vagas 
remanescentes, NÃO APROVADOS na 2ª etapa do processo de seleção (2ª etapa – 
Prova escrita de conhecimentos específicos), por ordem alfabética e Linha de Pesquisa. 
 
Art. 4º - Os candidatos aprovados na 2ª etapa do processo seletivo (2ª etapa – Prova 
escrita de conhecimentos específicos), conforme artigo 2º, deste Edital, estão 
convocados a participar a distância, de forma síncrona e por videoconferência, 
conforme data, horário e link de acesso a sala virtual, da 4ª etapa do processo de 
seleção que contempla a arguição sobre o Projeto de Pesquisa, de caráter 
classificatório. 
 
I – O (A) candidato(a) deverá comparecer em sala virtual, na data, horário e link, 
disposto no Anexo III deste Edital. 
 
II – O(A) candidato(a), ao ingressar na sala virtual, deverá se identificar aos membros 

da banca de seleção. 

 

III - O não-comparecimento à 4ª Etapa do processo de seleção, na data, horário e link 

de acesso a sala virtual, definidos e publicados neste Edital, implica na eliminação do(a) 

candidato(a) do processo seletivo 2021.  

 

IV – Em caso de problemas de ordem técnica com a internet, na data e horário prevista 

para arguição, o(a) candidato(a) deverá avisar imediatamente o PPGG pelo telefone 

(46) 3520-4845, apresentando justificativa para a banca examinadora que, após 

análise, definirá a possibilidade de novo horário para a realização da 4ª etapa. 

 

 
Publique-se e cumpra-se. 
 

   Francisco Beltrão (PR), 06 julho de 2021. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando dos Santos Sampaio 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Mestrado/Doutorado 
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Anexo I – Relação de candidatos APROVADOS na 2ª etapa do processo de seleção – 
vagas remanescentes (Prova escrita de conhecimentos específicos), por ordem 
alfabética e Linha de Pesquisa 
 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico e Dinâmicas Territoriais 

 Candidato Resultado 

01 Reginaldo de Lima e Silva Aprovado 

 

 

Linha de Pesquisa: Dinâmica, utilização e Preservação do meio Ambiente 

 Candidato Resultado 

01 Matheus Vinicius dos Santos Aprovado 

 

Linha de Pesquisa: Educação e Ensino de Geografia 

 Candidato Resultado 

01 Daniel Felipe Zabot Aprovado 

02 Natielen Somariva Toledo Penso Aprovado 
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Anexo II – Relação de candidatos NÃO APROVADOS na 2ª etapa do processo de 
seleção – vagas remanescentes (Prova escrita de conhecimentos específicos), por 
ordem alfabética e Linha de Pesquisa. 
 

 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico e Dinâmicas Territoriais 

Candidato Resultado 

Cristina Batista de Castro Ribeiro Não Aprovada 

 

 

Linha de Pesquisa: Educação e Ensino de Geografia 

Candidato Resultado 

Simone Cembrani Manfroi Não Aprovada 
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Anexo III - Link de acesso a sala de videoconferência, por Linha de Pesquisa, para a arguição 

sobre o Projeto de Pesquisa, de caráter classificatório, realizada a distância, de forma síncrona e 

por videoconferência.  

 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico e Dinâmicas Territoriais 

Link de acesso a sala virtual:  meet.google.com/upf-dztd-wae 

 

Candidato Data Horário 

Reginaldo de Lima e Silva 07/07/2021 09h30 

 

Linha de Pesquisa: Dinâmica, Utilização e Preservação do Meio Ambiente 

Link de acesso a sala virtual:  meet.google.com/aao-nsvw-dru 

 

Candidato Data Horário  

Matheus Vinicius dos Santos 07/07/2021 09h 

 

Linha de Pesquisa: Educação e Ensino de Geografia 

Link de acesso a sala virtual: meet.google.com/xag-svre-udr 

 

Candidato Data Horário 

Daniel Felipe Zabot 08/07/2021 09h 

Natielen Somariva Toledo Penso 08/07/2021 09h20 

 


