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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS- CCH 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM GEOGRAFIA 

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA 

PROCESSO SELETIVO 2019.1 - VAGAS REMANESCENTES  

 

EDITAL Nº 59/2018 

 
Dispõe sobre a seleção de candidatos ao 
preenchimento das vagas remanescentes do 
Processo Seletivo 2019.1 (Edital Nº 39/2018) 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Geografia – Mestrado Acadêmico - da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 
área de concentração organização, produção 
e gestão do território no semiárido. 

 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas para o 
preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo 2019.1 (Edital Nº 39/2018) do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geografia – Mestrado Acadêmico – com área de 
concentração em organização, produção e gestão do território no semiárido, recomendado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério 
da Educação e homologado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio da Portaria 
MEC nº 11, de 04/01/2013 e publicada no Diário Oficial da União (D.O.U) de 08/01/2013, 
seção 1, p. 4. 
 
1. DA VALIDADE  

1.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital terá validade somente para ingresso 
no semestre 2019.1 e destinado exclusivamente para os professores efetivos da rede 
municipal de Sobral conforme Convênio nº 01/2018, (D.O.E. de 05/09/2018). 

2. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

2.1. A seleção dos candidatos inscritos será feita pela Comissão de Seleção, indicada por 
Portaria desta IES, composta por quatro docentes, designados pelo Conselho do 
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Mestrado Acadêmico em Geografia (MAG/UVA). 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão ofertadas até duas [2] vagas para professores da rede municipal de Sobral, 
conforme Convênio nº 01/2018, (D.O.E. de 05/09/2018) a serem preenchidas segundo 
os critérios de seleção estabelecidos neste Edital e distribuídas nas seguintes linhas de 
pesquisas: 

a) Análise Ambiental e Estudos Integrados da Natureza; 

b) Dinâmica Territorial: campo e cidade. 

3.2. A Comissão de Seleção não estará obrigada a preencher o número total de vagas. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições dos candidatos ocorrerão no período de 14 a 22 de janeiro de 2019, 
exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico http://uvanet.br/mag, na opção 
“Processo Seletivo”. 

4.2. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), a ser paga por meio 
de boleto bancário, gerado no ato da inscrição. Em nenhuma hipótese haverá 
ressarcimento da taxa. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO 

5.1. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar na 
Secretaria do Mestrado Acadêmico em Geografia da UVA, no campus do Junco, 
localizado na Av. John Sanford, nº 1845, Bairro Junco, em Sobral - CE, CEP: 62.030-975, 
no horário das 08h às 11h e das 14h às 18h, a documentação indicada a seguir: 

a) Comprovante de inscrição, gerado pelo sistema eletrônico de inscrição; 
b) Comprovante original de pagamento do boleto bancário, no valor de R$ 80,00 

(oitenta reais), referente à taxa de inscrição, gerado no ato da inscrição; 
c) Cópias autenticadas do Documento de Identificação, com foto; 
d) Cópia do CPF; 
e) Cópia do Título de Eleitor e do Certificado de Reservista Militar (este para candidatos 

do sexo masculino); 
f) 01 (uma) fotografia 3x4 recente; 
g) Se estrangeiro, cópia autenticada do documento oficial de identificação com foto ou 

passaporte (emitidos por autoridade competente), válido na data da inscrição; 
h) Cópias autenticadas do diploma e do histórico escolar de graduação ou do 

comprovante legal de conclusão do curso de graduação em Geografia e/ou áreas e 
ciências afins, devidamente reconhecidos pelo MEC; 

i) Apresentar uma declaração expedida pela Secretaria Municipal de Educação de 
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Sobral, atestando a sua liberação na participação do Processo Seletivo, conforme 
normas do Convênio; 

j) Currículo Lattes atualizado com as devidas cópias dos documentos comprobatórios, 
acompanhado do formulário de pontuação do Currículo Lattes (Anexo I), 
devidamente preenchido; 

k) Pré-Projeto de Pesquisa individual ligado a uma das linhas de pesquisa do MAG/UVA, 
com mínimo de 15 (quinze) e máximo de 20 (vinte) laudas, contendo: 1. Justificativa; 
2. Problematização; 3. Objetivos; 4. Fundamentação teórica; 5. Procedimentos 
metodológicos; 6. Cronograma de desenvolvimento da pesquisa (em 24 meses) e 
Referências bibliográficas; 

l) Declaração de compreensão leitora em língua estrangeira (inglês, francês e espanhol) 
expedida por órgão devidamente reconhecido. A entrega deste documento é 
complementar e de natureza não-obrigatória. Seu ajuntamento se dará para fins de 
pontuação no processo de seleção conforme descreve o item 6.1.4. 

m) Formulário do ANEXO ÚNICO devidamente preenchido.  
 

5.2. A documentação dos candidatos não classificados deverá ser retirada no prazo de 10 
(dez) dias úteis, após a divulgação do resultado final, caso contrário, será descartada. 

5.3. A homologação da inscrição será efetuada após a entrega e conferência da 
documentação, podendo ser acompanhada pela Internet, no endereço eletrônico 
http://uvanet.br/mag, na opção “Processo Seletivo”. 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. O Processo de Seleção de que trata este Edital será realizado no período de 29 a 31 de 
janeiro de 2019 e constará de (04) etapas as quais serão atribuídos valores de notas 
ponderadas, conforme critérios citados no item 7, que somadas resultará na nota final: 

6.1.1 PRIMEIRA ETAPA: de caráter eliminatório, constitui uma PROVA ESCRITA de 
conhecimentos em Geografia, com 01 (uma) questão de Teoria Geográfica e 01 
(uma) questão específica para a linha de pesquisa para a qual o candidato 
submeteu seu Projeto, sendo a nota 7,0 (sete), o valor mínimo para 
classificação para a etapa seguinte, com os critérios de avaliação especificados 
no Quadro 01, abaixo: 

QUADRO 01: Critérios de Avaliação da Prova Escrita 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Domínio do tema proposto 2,5 

Sistematização e coerência dos argumentos apresentados pelo candidato 2,5 
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Coerência entre a fundamentação teórica e a abordagem proposta pelo 
candidato 

2,5 

Adequação da linguagem científica e clareza de expressão 2,5 

 

6.1.2 A prova terá duração de até 04 (quatro) horas e será realizada no dia 29 de janeiro de 
2019, no horário das 8h às 12h, no Centro de Ciências Humanas da UVA (CCH), no campus 
do Junco, localizado na Av. John Sanford, 1845, Bairro Junco, em Sobral-CE; 

6.1.3 O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de aplicação da prova escrita 
será de trinta (30) minutos após o início da prova. 

6.1.4 As discussões das questões deverão ser coerentes com os enunciados propostos na 
folha de prova fornecida pelo MAG/UVA e devem abordar, no mínimo, a bibliografia 
recomendada no item 13 deste Edital. 

6.1.5  A PROVA ESCRITA terá peso 02 (dois) no Processo de Seleção dos candidatos; 

6.1.6 A lista dos classificados na prova escrita será divulgada em ordem alfabética e não por 
ordem de nota. 

 

6.1.7 SEGUNDA ETAPA: de caráter eliminatório, é constituída da análise da apresentação do 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA E ENTREVISTA. Caso o candidato obtenha nota inferior a (7,0) 
sete será automaticamente reprovado. 

a) A avaliação terá peso 01 (um) no processo de seleção e consistirá da análise 
da apresentação e defesa do projeto de cunho específico geográfico. 

b) Na análise do projeto serão observados os seguintes quesitos na 
apresentação formal do projeto: problematização, hipóteses, justificativa, 
objetivos - geral e específicos, revisão bibliográfica, procedimentos 
metodológicos e cronograma de atividade de pesquisa (24 meses). 

6.1.2 TERCEIRA ETAPA: de caráter eliminatório, consiste na AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 
LATTES, devidamente documentado.  

a) A nota máxima de cada candidato na análise do Currículo Lattes será 
conforme preenchimento de 10 (dez) pontos, segundo os critérios de 
avaliação indicados no Anexo Único deste Edital e terá peso 01 (um) no 
processo de seleção. 

6.1.3 QUARTA ETAPA: de caráter classificatório, dar-se-á para fins de pontuação e será 
avaliada conforme apresentação da documentação solicitada no item 5.1 (letra L).  
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a) Os candidatos selecionados, dentro do número de vagas ofertadas, que não 
apresentarem declaração de compreensão leitora em língua estrangeira (Inglês, 
Espanhol e Francês) quando da seleção, poderão apresentá-la até o término do 2º 
semestre de ingresso no MAG com nota igual ou superior a 07(sete); 

b) Caso não apresentem a declaração supracitada no prazo indicado na letra “a”, serão 
desligados do MAG/UVA, por desacordo com o § 1º do Art. 16 do Regimento do 
MAG/UVA. 

6.2. Os candidatos deverão comparecer à Prova Escrita com documento oficial de  
identificação contendo foto. 

6.3. Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local da prova após o início da 
mesma. 

6.4. Não será permitido uso de aparelhos eletrônicos ou consulta a textos e anotações, 
devendo permanecer desligados os aparelhos de telefone celulares, durante a 
realização prova. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO 

7.1.  A nota parcial da prova escrita será o somatório das questões, conforme segue: 1 – 
Questão Teórica Geográfica, valor 5,0 (cinco); e 2 – Questão específica da linha de 
pesquisa, valor 5,0 (cinco) pontos, sendo que o somatório das notas não poderá ser 
menor que sete). O valor do somatório, sendo igual ou superior a 7,0 (sete) será 
multiplicado por 2 (dois) 

7.2.  As notas parciais obtidas pelos candidatos classificados nos três quesitos: PROVA 
ESCRITA + AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO + ENTREVISTA E ANÁLISE DO PRÉ-PROJETO 
serão somadas segundo pesos ponderados e o resultado do somatório será dividido 
por 3, sem arredondamento de casas decimais. 

7.3. O candidato que apresentar a declaração de compreensão leitora em língua estrangeira 
especificada no item 5.1 (letra k) terá o acréscimo de um 1,0 (um ponto) à média 
ponderada dos quesitos citada anteriormente, gerando-se daí a classificação final dos 
candidatos que dar-se-á na ordem decrescente, ou seja, da maior nota para a menor 
nota. 

7.4.  Serão aprovados para ingresso no Curso de Mestrado de que trata este Edital, até 2 
candidatos, para as vagas ofertadas nas linhas de pesquisa, observada a ordem de 
classificação no Processo Seletivo. 

7.5.  Em caso de empate entre os candidatos, serão considerados os seguintes critérios e 
ordem de prioridade:  

a) 1º maior nota na prova escrita; 
b) 2º maior pontuação na apresentação do Projeto e entrevista; 
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c) 3º maior pontuação no Currículo Lattes; 
d) 4º ter apresentado declaração de compreensão leitora em Língua Estrangeira; 
e) 5º candidato de mais idade. 
8. DA MATRÍCULA 

8.1. A pré-matrícula será realizada pelo mestrando, ou por meio de Procuração, na 
Secretaria do Mestrado em Geografia, no período a ser indicado pela Secretaria do 
MAG. 

8.2. A não realização da pré-matrícula no período estabelecido acarretará a perda da vaga, 
sendo convocado o candidato classificado subsequente, se houver. 

8.3. A matrícula dos alunos admitidos nas disciplinas do Curso será efetuada por meio do 
Sistema Acadêmico, no Módulo Aluno, no Portal de Serviços UVA 
(http://portal.uvanet.br), após a definição do calendário da Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UVA, em data a ser divulgada. 

9. DO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 

9.1. O início do Período Letivo 2019.1 será no mês de fevereiro de 2019, com disciplinas 
ministradas de segunda a sexta-feira, em horários a serem estabelecidos pela 
Coordenação do MAG/UVA. 

10. DO CORPO DOCENTE E COMISSÃO DE SELEÇÃO 

10.1. Linha de Pesquisa - Análise Ambiental e Estudos Integrados da Natureza 

a) Prof. Dr. Davis Pereira de Paula; 

b) Prof. Dr. Ernane Cortez Lima (Comissão De Seleção) 

c) Prof.ª Dr.ª Isorlanda Caracristi;  

d) Prof. Dr. Jander Barbosa Monteiro; 

e) Prof. Dr. José Falcão Sobrinho (Comissão de Seleção) 

f) Prof.ª Dr.ª Simone Ferreira Diniz. 

g) Prof.ª Dr.ª Vanda Carneiro de Claudino Sales 

10.2. Linha de Pesquisa - Dinâmica Territorial: campo e cidade 

a) Prof.ª Dr.ª Aldiva Sales Diniz; 

b) Prof. Dr. Francisco Clébio Rodrigues Lopes; 

c) Profa. Dra. Glauciana Alves Teles (Comissão de Seleção); 
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d) Prof. Dr. Luiz Antonio Araújo Gonçalves (Comissão de Seleção); 

e) Prof. Dr. Nilson Almino de Freitas; 

f) Prof.ª Dr.ª Virgínia Célia Cavalcante de Holanda; 

g) Profa. Dra. Telma Bessa Sales 

11. DA DURAÇÃO E CONCLUSÃO CURSO  

11.1. O Curso de Mestrado Acadêmico em Geografia da UVA terá duração máxima de 24 
meses, incluindo-se neste período a defesa da dissertação. 

11.2. Até o final do terceiro semestre do Curso, o aluno deverá fazer a qualificação de sua 
dissertação e ter cursado 18 créditos, em disciplinas obrigatórias e optativas. 

11.3. O aluno que não tiver apresentado Declaração de Compreensão Leitora em Língua 
Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês) no ato da inscrição, deverá obrigatoriamente 
fazê-lo até o final do segundo semestre do Curso. 

11.4. O mestrando terá concluído o Curso de Mestrado Acadêmico em Geografia da UVA 
após a defesa da dissertação, aprovação pela banca examinadora, entrega dos 
volumes corrigidos à coordenação do Curso e comprovação de 01 (uma) publicação em 
revista qualificada (mínimo B3) e 01 (uma) publicação em evento nacional na área de 
geografia de acordo com § 3º do Art. 33 do Regimento do MAG/UVA. 

12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

12.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital seguirá o cronograma apresentado 
no Quadro 02, abaixo: 

QUADRO 02: Cronograma de atividades do Processo Seletivo 2019.1 MAG/UVA 

ATIVIDADES PERÍODO 14/01 a 01/02/2019 

Inscrições 14 a 22/01/2019 

Processo seletivo  29 a 31/01/2019 

Prova Escrita de conhecimento específico 29/01/2019 

Resultado da prova escrita  29/01/2019 

Entrevista e análise do pré-projeto de Pesquisa 30 e 31/01/2019 

Resultado Final  01/02/2019 
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13. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA ESCRITA 

13.1. TEORIA GEOGRÁFICA: 

CASTRO, Iná E. de.; GOMES, Paulo C. da C.; CORRÊA, Roberto L. (Orgs.).  Geografia: 
conceitos e temas.  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 

SPÓSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. Presidente Prudente: Ed. UNESP. 2004. 

MOREIRA, Ruy. O pensamento geográfico brasileiro, v. 1: as matrizes clássicas 
originárias. São Paulo: Contexto, 2010. 

______. O pensamento geográfico brasileiro, v. 2: as matrizes de renovação. São 
Paulo: Contexto, 2010. 

______. O pensamento geográfico brasileiro, v. 3: as matrizes brasileiras. São Paulo: 
Contexto, 2010.  

13.2. ANÁLISE AMBIENTAL E ESTUDOS INTEGRADOS DA NATUREZA: 

 BERTALANFFY, Ludwig Von.; Teoria Geral dos Sistemas; Ed. Vozes; São Paulo,1975. 

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global - esboço metodológico. R. RA´E GA, 
Curitiba, n. 8, p. 141-152, 2004. Editora UFPR 

SOTCHAVA, V. B. Por uma teoria de classificação de geossistemas de vida terrestre. 
São Paulo: IGEO/USP, 1978. 

AB'SABER, Aziz N. Sertões e sertanejos: uma geografia humana sofrida. In: Estudos 
Avançados. DOSSIÊ NORDESTE SECO, USP, 1999. 
 

REVISTA DA CASA DA GEOGRAFIA DE SOBRAL.  Volumes com artigos referentes às 
linhas.  Consulta: www.uvanet.br/rcgs 

13.3. DINÂMICA TERRITORIAL: CAMPO E CIDADE 

SPOSITO, Maria da Encarnação B.; WHITACKER, Arthur M. (Orgs). Cidade e campo: 
relações e contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular, 2006.  

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Questão da Cidade e do Campo: teorias e política. 
Mercator - Revista de Geografia da UFC, ano 03, número 05, 2004. Disponível 
http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/issue/view/M5 

HARVEY. David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 

REVISTA DA CASA DA GEOGRAFIA DE SOBRAL.  Volumes com artigos referentes às 
linhas.  Consulta. www.uvanet.br/rcgs 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-4014&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-4014&lng=en&nrm=iso
http://www.uvanet.br/rcgs
http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/issue/view/M5
http://www.uvanet.br/rcgs
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. A Coordenação do MAG/UVA editará, sempre que necessário, avisos oficiais e 
instruções normativas no site eletrônico da UVA na Internet: 
www.uvanet.br/mag. 

14.2. O candidato inscrito deverá manter-se informado sobre todos os atos, datas e 
prazos referentes a este Processo Seletivo, por meio da Coordenação do 
MAG/UVA; pelo telefone (88) 3611-6887; pelo e-mail institucional 
mestradogeografia@uvanet.br, ou por meio de fonte por ela indicada. 

14.3. Será motivo de desclassificação o não cumprimento das disposições deste 
Edital. 

14.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Mestrado Acadêmico 
em Geografia da UVA, ouvida a Comissão de Seleção e/ ou Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

Sobral - CE, 21 de dezembro de 2018. 

 

Prof.ª Dr.ª Simone Ferreira Diniz 

Coordenadora do Mestrado Acadêmico em Geografia 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Maristela Inês Osawa Vasconcelos  
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

Prof. Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho 

Reitor  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvanet.br/mag
mailto:mestradogeografia@uvanet.br
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PROCESSO SELETIVO 2019.1 - VAGAS REMANESCENTES  

 

EDITAL Nº 59/2018 - ANEXO ÚNICO 

 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES PARA PROCESSO SELETIVO 2019.1 

DO MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA – MAG/UVA - Edital Nº 0__/2018 – Reitoria 

Nº de Inscrição: 

Nome: CPF: 

 

ITEM Pontos Quant. Total 

TITULAÇÃO NA ÁREA DO CURSO (mínimo 360 horas)    

Licenciado em Geografia 1,0   

Bacharelado em Geografia 1,0   

Licenciado ou bacharelado em área afim 0,5   

Especialização em Geografia 1,5   

Especialização em área afim 0,5   

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA PUBLICADA (na temática 
geográfica ou em temas afins)/ nos últimos quatro anos (2014-
2017) 

   

Autoria ou organização/coordenação de livro especializado  1,5   

Autoria ou coautoria de capítulos publicados em livro 1,0   

Autoria ou coautoria de artigos publicados em periódicos 
nacionais na área de Geografia com qualis 

1,0   

Autoria ou coautoria de artigos publicados em periódicos 
internacionais na área de Geografia com qualis 

1,5   

Autoria ou coautoria de artigos publicados em periódicos 0,75   



 

______________________________________________________________ 

Recomendado pela CAPES – Ofício Nº 003-10/2012 e homologado pelo CNE  
(Portaria MEC 11, de 04/01/2013, D.O.U de 08/02/2013, sec., p.4) 

Campus do Junco - Av. John Sanford, 1845 | CEP: 62.030-975 – Sobral/CE 
(88) 3611-6887 |   mestradogeografia@uvanet.br 

internacionais em áreas afins com qualis (máximo 3 artigos) 

Autoria ou coautoria de artigos publicados em periódicos em 
áreas afins com qualis (máximo 3 artigos) 

0,5   

Trabalho completo publicado em anais de eventos científicos 
nacionais  (máximo 06) 

0,25   

Trabalho completo publicado em anais de eventos científicos 
internacionais  (máximo 06) 

0,50   

Resumos em anais de eventos científicos (máximo 08) 0,10   

Resumos em anais de eventos científicos internacionais 
(máximo 08) 

0,25   

PRODUÇÃO TÉCNICA (na temática geográfica ou em temas 
afins). 

   

Apresentação de trabalho (painel ou oral) (máximo 4) 0,25   

Organização de evento (técnico, científico e artístico) (máximo 
4) 

0,25   

Ministrante de minicurso ou oficina (máximo 4) 0,25   

Palestrante em evento científico (máximo 4) 0,25   

Iniciação científica (por semestre, no máximo 3 anos) 0,50   

Participação em minicursos e oficinas (máximo 4)   0,10   

Estágio extracurricular (por semestre, nos últimos 3 anos) 0,25   

Experiência profissional na área técnica relacionada ao 
conhecimento geográfico (máximo 4) 

0,50   

Assessoria ou consultoria técnica (máximo 4) 0,25   

EXPERIÊNCIAS DOCENTES    

Professor da rede pública ou particular ministrando a disciplina 
de Geografia (por semestre, no máximo três anos) 

0,50   

Professor da rede pública ou particular ministrando disciplinas 
afins (por semestre. No máximo 2 anos) 

0,25   
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Monitoria Docente (por semestre, no máximo 2 anos) 0,25   

Programa de Iniciação à Docência-PIBID (por semestre, no 
máximo 2 anos) 

0,25   

Programas Oficiais de Formação (PARFOR, PRONERA). (por 
semestre, no máximo dois anos) 

0,25   

OUTRAS PARTICIPAÇÕES    

Participação em projeto de pesquisa, ensino e extensão 
universitária (por semestre, no máximo 2 anos) 

0,25   

Participação em órgãos colegiados (por semestre, no máximo 2 
anos) 

0,20   

Membro de direção de diretório central dos estudantes (por 
semestre, no máximo 2 anos) 

0,20   

Membro de centro acadêmico (por semestre, no máximo 2 
anos) 

0,10   

Membro de direção sindical ou associação profissional 0,10   

PONTUAÇÃO TOTAL    

 

Sobral - CE, ______ de _______________de 2019. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 


