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Florianópolis, 11 de julho de 2017 

. 
Pontos de avaliação para prova didática e cronograma de atividades do processo 
seletivo de nº 23080.035217/2017-40 para preenchimento da vaga de professor 
substituto, na área de Geografia e na subárea de Geografia Humana, do Depto. de 
Geociências do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. 
 

Pontos de avaliação 

1. A geografia dos fluxos econômicos mundiais no atual período histórico 

2. O papel dos serviços na economia mundial  

3. Fluxos econômicos e interações espaciais no território brasileiro  

4. O papel da logística e dos transportes na dinâmica territorial brasileira 

5. Origens clássicas do pensamento geográfico 

6. Os viajantes e a constituição da geografia moderna 

7.  Positivismo e métodos quantitativos no século XX 

8. O papel das instituições (IBGE, universidades, AGB) na estruturação da geografia 
brasileira 

9. O movimento da geografia crítica no Brasil e no mundo  

10. Perspectivas contemporâneas do pensamento geográfico 

Cronograma de atividades 
 
QUINTA, dia 13 de julho de 2017 – Ato de instalação dos trabalhos, e sorteio dos pontos 
para prova didática na sala de Usos Múltiplos, no corredor do Depto. de Geociências, a 
partir das 8 horas, seguindo a ordem abaixo: 
 
Alan Fernandes dos Santos – 8 h 

Andrea Maio Ortigara – 8h55 min 

Edson de Morais Machado – 9h50 min 

Elisa Gomes Prestes – 10h45 min 

Helen Cristina Machado – 11h40 min 

http://www.cfh.ufsc.br/geociencias/


Helton Rogerio da Rosa – 13h30 min 

Paulo Cesar Leal – 14h25 min 

Paulo Henrique Schlickmann – 15h20 min 

Rogério Madruga Gandra – 16h15 min 

 
OBS: Para fins do disposto no edital nº 34/ddp/PRODEGESP/2017, o candidato deverá  
entregar o curriculum vitae na Plataforma Lattes, devidamente documentado (cópia 
autenticada ou cópia e original para conferência), ao secretário da comissão 
examinadora, no horário em que sortear o ponto da prova didática. 
 
SEXTA, dia 14 de julho de 2017 – Aplicação da prova didática, com peso 2 (dois), na sala 
de Usos Múltiplos, no corredor do Depto. de Geociências, na seguinte ordem: 
 
Alan Fernandes dos Santos – 8 h 

Andrea Maio Ortigara – 8h55 min 

Edson de Morais Machado – 9h50 min 

Elisa Gomes Prestes – 10h45 min 

Helen Cristina Machado – 11h40 min 

Helton Rogerio da Rosa – 13h30 min 

Paulo Cesar Leal – 14h25 min 

Paulo Henrique Schlickmann – 15h20 min 

Rogério Madruga Gandra – 16h15 min 

 
SEXTA, dia 14 de julho de 2017 – Prova de títulos, com peso 1 (um), e divulgação dos 
resultados ao término dos trabalhos. 
 
Avaliação dos títulos pela comissão examinadora.  
Os resultados serão divulgados no mural do Depto. de Geociências e no sítio  
http://gcn.cfh.ufsc.br/, ao término da conclusão dos trabalhos por parte da banca. 
 

 

 

Leila Christina Duarte Dias 

Presidente da Banca Examinadora 


