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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 039/2021–PPGG 

 

Procedimentos e orientações para a 

realização da prova escrita e leitura 

pública da prova escrita aos 

candidatos a alunos regulares 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 o APCN/CAPES 2762/2006 que recomendou o Programa de 

Pós-Graduação em Geografia, com área de concentração em: Produção do Espaço 

e Meio Ambiente, nível de Mestrado, bem como ofício nº 240/05/2006/CTC/CAPES 

de 23 de novembro de 2006; 

 

Considerando a Resolução nº 078/2016 – CEPE, de 02 de junho de 2016, que 

aprovou as normas gerais para os Programas de Pós-Graduação da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); 

 

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 a Resolução n° 221/2016 – CEPE, de 06 de outubro de 2016 

que aprovou o Projeto Político Pedagógico do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia – Mestrado e Doutorado, do Campus de Francisco Beltrão; 
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TORNA PÚBLICO: 

 

 

Art. 1° - Os 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, ingressantes 2022. 

 

I – Da realização da prova escrita: 

 

a) A prova escrita será realizada na data de 06 de dezembro de 2021, das 
08h30min às 12h30min, conforme horário de Brasília, totalizando 04 horas de 
prova; 

b) A prova escrita será realizada a distância, de forma síncrona e por 
videoconferência; 

c) O (A) candidato(a) deverá comparecer em sala virtual, na data, horário e link, 
conforme apresentado neste Edital. 

d) O(A) candidato(a), ao ingressar na sala virtual, deverá se identificar aos 
membros da banca de seleção para fins de registro, acessando o link: 
meet.google.com/dvn-dryd-jdp  Não é necessário, manter a câmera ligada 
durante a realização da prova, mas o candidato deverá permanecer na 
sala para comunicar o término ao professor responsável pela aplicação da 
atividade. 

e) As 08h30min os candidatos terão acesso ao Link do Google Forms, 
para realização da prova escrita, com a temática, sendo uma prova 
específica para cada linha de pesquisa. 

 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico e Dinâmicas Territoriais: 

 

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

 

Linha de Pesquisa: Educação e Ensino de Pesquisa. 

 

f) Após o término da prova escrita, o candidato fará o envio do formulário 

pela plataforma do google forms, considerando o tempo máximo permitido 

de 04 horas para a realização da atividade. 

 

II – Da realização da Leitura Pública da Prova: 

 

a) A Leitura pública da prova escrita será realizada pelo próprio candidato, no 

dia 06 de dezembro de 2021 no período vespertino, à distância, de forma 

síncrona e por videoconferência, conforme os links disponíveis para cada linha 

de pesquisa, conforme anexo I, deste Edital que consta o Link de acesso a 

sala de videoconferência e o horário da leitura pública da prova escrita. 
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Publique-se. 

 

Francisco Beltrão (PR), 30 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando dos Santos Sampaio 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Mestrado/Doutor 
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ANEXO 01 

  

Leitura pública da prova escrita, horário e link de acesso a sala virtual: 

 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico e Dinâmicas Territoriais 

 Candidato Horário 

01 Fabiane Zanini dos Santos 12h30min 

02 Matheus Flaherty Folador 12h40min 

03 Uilian Caponi Cristino 12h50min 

 

Link de acesso: meet.google.com/ugh-fhmw-rfo 

 

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

 

 Candidato Horário  

01 Denise Hobold Soares 14h 

02 Eluano Tonatto Mariano 14h15min 

 

Link de acesso: meet.google.com/hah-khgw-qem 

 

 

Linha de Pesquisa: Educação e Ensino de Geografia 

 

 Candidato Horário  

01 Ana Paula Mendonça 17h 

02 Eduardo Sebastião de Macedo 17h10min 

03 Elenice da Silva Moraes 17h20min 

04 Ewaldo Piruk 17h30min 

05 Manoela Moroskoski Lehr 17h40min 

06 Marcos Antonio Folador 17h50min 

 

Link de acesso: meet.google.com/hoa-ygqi-ntc 

 

 

 


