
EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA E GEOTECTÔNICA) - IGc-USP 

CURSO DE DOUTORADO 
 

A Comissão de Pós-Graduação do IGc-USP torna pública a abertura de 
inscrições para a seleção de candidatos ao curso de Doutorado, em fluxo 
contínuo, para o ano de 2018 e estabelece a seguir as normas para o 
processo de seleção.  

 

1. Das Inscrições  
1.1. Critérios para o ingresso no Doutorado: 
A inscrição de candidato(a)s para o curso de doutorado ocorrerá em fluxo 
contínuo.  
O(a)s candidato(a)s deverão apresentar os seguintes documentos (em formato 
impresso e digital) para a inscrição no processo seletivo: 
- Formulário de inscrição (disponível na página do programa na Internet ou na 
Seção de Pós-Graduação); 
- Cópia de documento de identificação; 
- Currículo Circunstanciado com destaque para atividades acadêmicas 
(preferencialmente Currículo Lattes); 
- Histórico escolar, ficha de aluno, boletim ou documento equivalente, contendo 
eventuais reprovações e trancamentos, emitido por secretaria de graduação, 
seção de alunos ou órgão oficial equivalente. 
- Comprovante de Conclusão de Mestrado.  
- Histórico escolar, ficha de aluno, boletim ou documento equivalente, contendo 
eventuais reprovações e trancamentos, emitido por secretaria de pós-
graduação, ou órgão oficial equivalente. 
- Projeto de pesquisa. 
 
O(a)s candidato(a)s ao curso de doutorado deverão apresentar, no ato da 
inscrição para o processo seletivo, comprovante de proficiência em língua 
inglesa (cópia de certificado). Será considerado comprovante de proficiência 
um dos Certificados abaixo relacionados, realizado nos últimos 2 (dois) anos:  
a) União Cultural Brasil Estados Unidos (Exame específico para a Pós-
Graduação do Instituto de Geociências da USP):  
- Doutorado: pontuação mínima 80%  
b) International English Language Testing System (IELTS)  
- Doutorado: 5,4  
c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  
- Doutorado: 50 
 
2. Taxa: Por ocasião da inscrição será cobrada taxa de R$ 50,00 (cinquenta 
reais). Todos os candidatos que efetuarem a inscrição, deverão gerar boleto 
disponível no site do IGc/USP. 
 
3. Da Seleção e dos Critérios  
3.1 O(a)s candidato(a)s serão avaliados pela documentação solicitada além de: 
 
a) parecer emitido por relator externo ao programa e baseado na análise do 
Projeto de Pesquisa, currículo circunstanciado com destaque para atividades 
acadêmicas e científicas do candidato (preferencialmente Curriculum Lattes). 
 



b) apresentação pelo candidato de seu projeto de pesquisa, com duração 
máxima de 30 minutos para a comissão de avaliação, composta por no mínimo 
dois pesquisadores escolhidos pela CCP com base na área de conhecimento 
do projeto de pesquisa proposto. 
 
Serão aprovado(a)s o(a)s candidato(a)s considerado(a)s apto(a)s pela 
comissão de avaliação (nota final igual ou superior a sete), que avaliará a 
viabilidade do projeto, o impacto dos resultados esperados e o histórico do 
candidato. 
 
4. Das matrículas  
4.1 Os candidatos aprovados serão comunicados pelo Serviço de Pós-
Graduação deste Instituto.  
4.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no ato da primeira matrícula: 
- documento de identificação, 
- título de eleitor, 
- certificado de reservista, 
- certidão de casamento (se for o caso)  
- 1 (uma) foto 3x4.  
4.3 Os candidatos estrangeiros devem apresentar também:  
- Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal do Brasil 
ou protocolo no qual conste o número do Registro Nacional de Estrangeiros 
(RNE) com data de validade vigente.  
 
Obs.: o candidato, mesmo que aprovado, e que não apresentar qualquer um 
dos documentos acima, estará impedido de realizar a sua matrícula no curso 
de doutorado.  
 
5. Dos orientadores credenciados do Programa  

Geotectônica: Professores Doutores Ana Maria Góes, André Oliveira 
Sawakuchi, Caetano Juliani, Colombo Celso Gaeta Tassinari, Ginaldo 
Ademar da Cruz Campanha, Juliana de Moraes Leme Basso, Liliane 
Janikian Paes de Almeida, Marcello Guimarães Simões, Marcos Egydio 
Silva, Maria Helena Bezerra Maia de Hollanda, Marly Babinski, Mauricio 
Parra Amézquita, Paulo César Boggiani, Paulo César Fonseca Ginannini, 
Paulo Eduardo de Oliveira, Renato Paes de Almeida, Setembrino Petri, 
Thomas Rich Fairchild, Umberto Giuseppe Cordani, William Sallum Filho e 
Wilson Teixeira. 

Geoquímica dos Processos Exógenos: Professores Doutores Caetano 
Juliani, Colombo Celso Gaeta Tassinari, Cristiano Mazur Chiessi, Francisco 
William da Cruz Junior, Ivo Karmann, Marly Babinski e William Sallun Filho. 

 
6. Das disposições finais  
6.1 A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para 
o processo de seleção contidas neste edital e nos comunicados já emitidos ou 
que vierem a se tornar públicos.  
Para obtenção de formulários e outras informações acesse o sitio eletrônico 
http://www.igc.usp.br/index.php?id=189 ou solicite através do endereço 
eletrônico: pgigc@usp.br, Secretaria de Pós-Graduação, Instituto de 
Geociências- USP, Rua do Lago, 562 – Cidade Universitária – São Paulo – SP 
- CEP 05508-080. 

mailto:pgigc@usp.br

