
ANEXO I 

EDITAL 122/2022 - GAB/REI/IFPI, de 11 de outubro de 2022 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 

1 – A folha de texto definitivo com a rubrica de dois membros da Comissão Julgadora será o único 
documento válido para a avaliação da prova escrita. 
 
2 – A prova escrita será avaliada segundo os critérios a seguir:  
 
FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA  
 
CANDIDATO_________________________________________________ 
 
LINHA DE PESQUISA _________________________________________ 
 

Itens a serem avaliados 
 

PONTUAÇÃO 
QUESTÃO 

GERAL 
QUESTÃO 

ESPECÍFICA 
NOTA 
GERAL 

Estrutura o texto de forma 
clara, objetiva, coerente e 

coesa. 
 

1,0    

Aborda o tema/questão de 
forma contextualizada 

 
1,0    

Apresenta domínio do 
conteúdo, quanto ao uso de 
conceitos e/ou referências 

teóricas pertinentes ao 
tema/questão. 

 

2,5    

Uso da Norma Padrão da 
Língua Portuguesa. 

 
0,5    

TOTAL 5,0    

 
 

Membros da comissão 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
  



ANEXO II 

EDITAL 122/2022 - GAB/REI/IFPI, de 11 de outubro de 2022 
 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA ESCRITA 
 

BERTRAND, Georges. Paisagem e Geografia Física Global: esboço metodológico. Cruz, Olga (trad.) 
Cadernos de Ciências da Terra, São Paulo, USP-IGEOG, nº 43, 1972.  
 
FERREIRA, M. C. F. Bases conceituais e paradigmas da análise geoespacial. In: FERREIRA, M.C.F. 
Iniciação à análise geoespacial: teoria, técnica e exemplos para geoprocessamento. São Paulo: 
Editora Unesp, 2014. Cap. 1. 
 
MACHADO, R. P. P. Os novos enfoques da geografia com o apoio das tecnologias da informação 
geográfica. Revista do Departamento de Geografia, (spe), 203-241, 2014.  
https://doi.org/10.11606/rdg.v0i0.548 

MENESES, Paulo Roberto. Princípios de Sensoriamento Remoto. In: MENESES, Paulo Roberto; 
ALMEIDA, Tati (org.). Introdução ao processamento de imagens de Sensoriamento Remoto. UnB-
CNPq. Brasília, 2012. Disponível em: http://memoria.cnpq.br/documents/10157/56b578c4-0fd5-
4b9f-b82a-e9693e4f69d8.  

MILLER, T. G.; SPOOLMAN, S. E. Ciência Ambiental. Seres humanos e sustentabilidade: uma visão 
geral. Problemas ambientais, suas causas e a sustentabilidade. In: MILLER, T. G.; SPOOLMAN, S. 
E.  Ciência ambiental. Tradução da 14ª São Paulo-SP. CENGAGE. 2016. 14ª edição. 
 
ROSA, R.  Geotecnologias na Geografia aplicada. Revista do Departamento de Geografia - USP, v. 16, 
81-90 p. 2011. 
 
SANCHEZ, L. E. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 
2008. (obs: Capítulo 1, pag. 17 – 42). 
 
SANTOS, Milton. O espaço como uma instância social. In: SANTOS, M. Por uma geografia nova: da 
crítica da geografia a uma geografia crítica. 6. ed. São Paulo: Edusp, 2004, pp. 177-190. 
 
SCARLATO, F. C. População e urbanização brasileira. In: ROSS, Jurandyr L. Sanches (org.). Geografia 
do Brasil. São Paulo: Edusp, 2005. 
 
 
 
  

https://doi.org/10.11606/rdg.v0i0.548


ANEXO III 
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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
O projeto de pesquisa deve conter de 10 a 15 páginas e ser escrito de acordo com o formulário 
apresentado a seguir, utilizando fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, folha de 
papel A4, margens 2,5 cm.  
 
Capa de identificação/ Título (conta como uma página) 
A capa deve conter o título do projeto de pesquisa e a indicação da linha de pesquisa.  
 
Introdução (Mínimo de duas páginas e Máximo de três páginas) 
A introdução corresponde a uma clara apresentação do tema de pesquisa. Nesse item o(a) 
candidato(a) deverá elaborar, de forma concisa, a problemática, evidenciando o tema e o objeto de 
estudo, bem como a questão ou as questões que pretende responder (problema de pesquisa); deve 
também mostrar ainda a importância do trabalho para a área de concentração do MAPEPROF, ou 
seja, justificar sua realização. 
 
Objetivos (Máximo de uma página) 
Neste item o(a) candidato(a) deve apresentar o objetivo geral do trabalho e os objetivos específicos, 
considerando a questão ou as questões a que pretende responder (problema de pesquisa).  
 
Fundamentação Teórica (Mínimo de duas páginas e Máximo de quatro páginas) 
O(A) pesquisador(a) exporá a sua opção dentro do universo teórico conceitual, apresentando as 
principais teorias, abordagens, conceitos e categorias sobre a problemática central.  
 
Procedimentos Metodológicos (Máximo de duas páginas) 
Trata-se de esclarecer quais os mecanismos e as principais fontes que serão utilizados para atingir 
aos propósitos estabelecidos.  
 
Resultados Esperados (Máximo de uma página) 
Descrever os resultados e/ou produtos esperados. Estimar a repercussão e/ou impactos 
socioeconômicos, técnico/científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do problema 
focalizado. 
 
Cronograma de Execução (Máximo de uma página) 
É a relação das etapas da pesquisa com a disposição do tempo. Os prazos dados para cada etapa 
dependem do prazo final de entrega do trabalho.  
 
Referências (Máximo de duas páginas) 
As referências bibliográficas correspondem a todo o conjunto de material bibliográfico consultado. 
Devem ser anotadas em ordem alfabética e com todos os elementos catalográficos conforme regras 
da ABNT. As demais referências podem vir discriminadas segundo a sua tipologia: páginas da web, 
documentos históricos e outras fontes.  

  



ANEXO IV 
EDITAL 122/2022 - GAB/REI/IFPI, de 11 de outubro de 2022 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DA DEFESA DE PROJETO 

 
TÍTULO DO PROJETO: ____________________________________________________________ 
EXAMINADORES: _______________________________________________________________ 
LINHA DE PESQUISA: ____________________________________________________________ 
DATA: ________________________________________________________________________ 
 

Tempo Critérios 
Nota 
Máx 

Nota 
Obt 

Observações 

10
 M

IN
U

TO
S 

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 3,00  

 

Apresentou com sequência 
lógica, precisão e clareza os 

elementos essenciais do projeto 
(tema, problema de pesquisa, 

objetivos e metodologia). 

1,00  

Utilização e citação durante a 
exposição de referencial teórico 

adequado ao tema. 
1,00  

Coerência entre o planejamento 
do projeto e a proposta de 

execução dele. 
0,50  

Utilização do tempo de 
apresentação e da linguagem 

apropriada com fluência verbal e 
concordância gramatical. 

0,50  

20
 a

 3
0 

M
IN

U
TO

S 

2. ARGUIÇÃO 7,00  

 

Argumentou e defendeu as ideias 
com domínio e segurança ao 

responder às dúvidas referentes 
ao projeto. 

3,00   

Utilizou exemplos reforçadores 
do conteúdo para além daqueles 

expostos na apresentação. 
1,00  

Apresentou e discutiu a 
contribuição científica, dentro da 

área de concentração do 
MAPEPROF, considerando a linha 

de pesquisa escolhida. 

1,00   

Explicitou de forma clara e 
objetiva a possível proposta 

adotada no emprego das técnicas 
e recursos para o 

desenvolvimento do projeto. 

2,00   



ANEXO V 
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FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO  

 
Nome do Candidato: 

 

Atividade Pontos 
Pontuação 

máxima 

Preenchido 
pelo 

candidato 

Preenchido 
pela comissão 

 

Pontos Pontos 

Graduação 
 

Geografia, Tecnologia em Gestão 
Ambiental, Tecnologia em 

Geoprocessamento, Agronomia, 
Biologia, Arquitetura e Urbanismo, 
Geologia, Engenharias - 10 pontos 

Áreas afins – 7 pontos 

10   

Especialização 

Geografia, Tecnologia em Gestão 
Ambiental, Tecnologia em 

Geoprocessamento, Agronomia, 
Biologia, Arquitetura e Urbanismo, 
Geologia, Engenharias - 10 pontos 

Áreas afins – 7 pontos 

10   

Publicação de livro 
(autoria ou organização) 
ou capítulo de livro de 

Geografia ou áreas afins 
(período de 2019 a 2022) 

2 pontos por livro (autoria) 
2 pontos por livro (organização) 

1 ponto por capítulo de livro 
5   

Artigo científico constante 
no Qualis da área de 

Geografia ou áreas afins, 
período de 2019 a 2022, 
conforme classificação 

Qualis 2016 

Qualis A: 6 pontos por artigo 
Qualis B: 4 pontos por artigo 
Qualis C: 2 pontos por artigo 

   

Artigo completo publicado 
em Anais de Eventos 

Internacionais, Nacionais, 
Regionais ou Locais 

(período de 2020 a 2022) 

1 ponto por trabalho    

Bolsa de Tutoria na EaD, 
PIBID, Iniciação Científica, 

Extensão Universitária, 
Monitoria, PET ou outra 

modalidade de bolsa 

1 ponto por semestre 
 

3   

Experiência profissional 
técnica 

Áreas Geografia, Meio Ambiente, 
Geoprocessamento -  1 ponto por 

semestre. 
Áreas afins – 0,5 ponto por 

semestre. 

4   

Experiência profissional 
docente 

Áreas Geografia, Meio Ambiente, 
Geoprocessamento – 0,5 ponto por 

semestre 
Áreas afins – 0,25 ponto por 

semestre 

2   

Total   
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DECLARAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
À Comissão Organizadora do Processo Seletivo regido pelo Edital EDITAL 122/2022 - 

GAB/REI/IFPI, de 11 de outubro de 2022, para o curso de 

___________________________________________________________ do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 

 

 

Nome do Candidato: 

Nº. de Inscrição: Vaga Pretendida: 

CPF: RG: 

E-mail: Telefone: 

 
 

Declaro que estou ciente de todas as exigências para concorrer às vagas destinadas às Pessoas 
com Deficiência, bem como estou ciente de que, se for detectada incongruência ou insuficiência 
da condição descrita no laudo médico, conforme estabelecido na Lei nº 13.146, de 06 de julho 
de 2015, no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 
5.296/04, no art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro 
Autista), concorrerei apenas às vagas referentes à ampla concorrência e também estarei 
sujeito(a), a qualquer tempo, às medidas legais cabíveis. 
 
Observações: o laudo deverá conter o nome do médico especialista, a assinatura e CRM; caso 
contrário, o laudo não terá validade. Este também deverá ser legível, sob pena de não ser 
considerado válido. 
 
 

____________________, _____ de ________________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



ANEXO VII 
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MODELO DE LAUDO MÉDICO A SER ENTREGUE POR CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA 

 
Atesto, para os devidos fins de direito, que o(a) Sr.(a) __________________________________ 

apresenta a seguinte deficiência (espécie) __________________________________________, 

sob o Código Internacional de Doença (CID 10) _____________________, possuindo o seguinte 

grau/nível de deficiência __________________________________________________________ 

____________________________________, apresentando o seguinte nível de autonomia 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 
Atesto, ainda, que a deficiência do(a) candidato(a) acima evidenciada está de acordo com o 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/04 , ou com o art. 
1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista). 
 
Forneço, também, as seguintes informações complementares: 
1 - Se deficiente físico, o(a) candidato(a) faz uso de órtese, prótese ou adaptações?  
( ) sim       ( ) não 
 
2 - Se deficiente auditivo, anexar exame de audiometria recente (até seis meses); 
 
3 - Se deficiente visual, anexar exame de acuidade em ambos os olhos (AO), com especificação 
da patologia e do campo visual; 
 
4 - Se deficiente mental: 
4.1) data de início:     /      /               
4.2) especificar, também, as áreas de limitação associadas e habilidades adaptativas: 
 
5 - Se deficiente com deficiência múltipla: 
5.1) especificar a associação de duas ou mais deficiências: 
 
 
 
 
6. Nome do médico/Especialidade/CRM/Carimbo 
 
 
 
 
 
OBS: O laudo precisa ter uma data de emissão não superior a 180 dias. 
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REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

Eu,___________________________________________________________________________, 
Processo Seletivo regido pelo EDITAL 122/2022 - GAB/REI/IFPI, de 11 de outubro de 2022, para 
o curso de Mestrado em Análise e Planejamento Espacial do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Piauí, informo que tenho Necessidade Educativa Especial e solicito as 
providências necessárias para participar das etapas da seleção, conforme discriminado abaixo: 
 
1. Deficiência/necessidade: _______________________________________________________ 
2. Tipo de impedimento: _________________________________________________________ 
3. O que precisa para participar? (tempo para lactante, tempo para tomar medicação, 
etc.):__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Laudo médico anexo: ( ) Sim ( ) Não 
5. Telefone de contato: _______________________ 
 
 

Teresina, ___de_______ de 2022 
 

_________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 

 
ATENÇÃO! A aprovação deste pedido está condicionada ao parecer emitido pela Comissão de 
Seleção, de acordo com o laudo/atestado médico apresentado. 
A comissão de Seleção reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos 
complementares que atestem a condição que motiva a solicitação de condições especiais para 
realização das provas. 
  



ANEXO IX 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

Nome:   

Inscrição:  
E-mail:  

CPF:  

Linha de Pesquisa:  

 
Tipo de Recurso: 
( ) Interposição de recurso para as inscrições; 
( ) Interposição de recursos contra a resultado da Prova Escrita; 
( ) Interposição de recursos contra o resultado da Defesa do Projeto de Pesquisa; 
( ) Interposição de recursos contra o resultado da Análise Curricular; 
( ) Interposição de recurso contra o resultado preliminar. 
Justificativa: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Teresina (PI), ____de ____________ de ____ 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


