
 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM GEOCIÊNCIAS (RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGIA) - IGc-USP  

ANO DE 2018 - CURSO DE DOUTORADO E DOUTORADO DIRETO 

 

 A Comissão de Pós-Graduação do IGc-USP, torna pública as normas e condições 

específicas abaixo para a inscrição e seleção de candidatos ao curso de Doutorado e 

Doutorado Direto em Geociências (Recursos Minerais e Hidrogeologia), do Instituto de 

Geociências/USP, para o ano de 2018. 

 

01. Prazo: A inscrição de candidato(a)s para o curso de Doutorado e Doutorado Direto 

ocorrerá em fluxo contínuo. 

 

02. Inscrição: a inscrição poderá ser feita via e-mail, correio, ou pessoalmente, no seguinte 

endereço: Rua do Lago, 562 - Butantã - CEP 05508-080 - São Paulo, SP - Instituto de 

Geociências/USP - Serviço de Pós-Graduação. Informações e esclarecimentos pelo 

telefone (0xx11) 3091-4143 ou e-mail: pgigc@usp.br  

 

03. Documentos necessários: Para a inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte 

documentação impressa e em formato digital: 

a) Formulário de inscrição, disponível na página do Programa na Internet ou no Serviço de 

Pós-Graduação; 

b) Documento de identificação (CNH, RG ou Passaporte); 

c) Currículo Lattes atualizado; 

d) Certificado de conclusão de curso de Graduação, ou documento equivalente, emitido por 

secretaria de graduação, seção de alunos ou equivalente; 

e) Histórico Escolar de Graduação, ou documentos equivalentes, contendo 

obrigatoriamente eventuais reprovações e trancamentos, emitidos por secretaria de 

graduação, seção de alunos ou órgão oficial equivalente; 

f) Histórico Escolar de Pós-Graduação (Mestrado), contendo obrigatoriamente eventuais 

reprovações e trancamentos, emitidos por secretaria de graduação, seção de alunos ou 

órgão oficial equivalente (apenas obrigatório aos candidatos ao curso de 

Doutorado). 

g) Certificado de proficiência em língua inglesa, conforme item (5) deste Edital. 

h) Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, contendo: 

i. Introdução (resumo da bibliografia pertinente ao tema e justificativas do projeto) 

ii. Objetivos do projeto; 

iii. Materiais e métodos;  



 

 

iv. Resultados esperados;  

v. Cronograma de execução;  

vi. Demonstração da viabilidade técnica e financeira (laboratórios a serem utilizados, 

fontes de financiamento, etc). 

Obs.: Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 

 

04. 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. 

 

05. Exame de Proficiência em Língua Inglesa 

Os exames aceitos para ingresso no Programa são o Exame de Proficiência da União 

Cultural Brasil e Estados Unidos, TOEFL (IBT, CBT ou PBT), IELTS Academic, PTE 

Academic and General, Cambridge English Language Assessment e TOEIC, com data de 

realização não superior a 5 anos antes da data de inscrição no Exame de Seleção.  

A nota obtida no exame deve estar na metade superior do intervalo associado ao nível B1, 

de acordo com o definido pela Instituição ou Entidade responsável pelo exame. Não será 

exigido o certificado de proficiência em inglês de aluno(a)s nativos de países de língua 

inglesa.  

 

 Na União Cultural Brasil Estados Unidos o candidato deverá entrar em contato com a 

Instituição e agendar a prova por telefone. 

 Pontuação mínima: 75% (Sessenta por cento) 

 Rua Teixeira da Silva, 396 - Paraiso - São Paulo, SP 

 Fone: (0xx11) 3885-1022 ou 2148-2900  

 Responsável: Ana Watson (ana.watson@uniaocultural.com.br) 

 

06. Exame de Proficiência em língua portuguesa 

a) Aos alunos estrangeiros, além da proficiência em língua inglesa, é exigida também a 

proficiência em língua portuguesa, demonstrada por meio da apresentação do 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, 

nível intermediário ou superior ou certificado de nível equivalente da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 

b) Os alunos estrangeiros que demonstrarem a proficiência em língua portuguesa no 

Mestrado serão dispensados desta no Doutorado. 

c) O(a)s aluno(a)s deverão demonstrar proficiência em língua portuguesa em 25 (vinte e 

cinco) meses para o Doutorado e 30 (trinta) meses para o Doutorado Direto, contados a 

partir da primeira matrícula no Programa. 

d) Não será exigido o certificado de proficiência em português de aluno(a)s nativos de 
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países de língua portuguesa. 

 

07. Critérios de seleção para ingresso no curso de Doutorado 

O(a)s candidato(a)s serão avaliado(a)s com base em: 

a) apresentação oral do Projeto de Pesquisa, com duração máxima de 30 minutos. 

b) arguição do(a) candidato(a) por uma comissão de avaliação formada por no mínimo dois 

Orientadores do programa escolhidos pela CCP e análise do Currículo Lattes, do Projeto 

de Pesquisa e dos históricos escolares da Graduação e do Mestrado. 

c) A Comissão de Avaliação analisará a viabilidade do projeto, o impacto dos resultados 

esperados, a maturidade científica demonstrada pelo candidato e seu conhecimento 

teórico sobre o problema a ser investigado. 

d) Cada membro da Comissão de Avaliação auferirá uma nota para a apresentação e para 

arguição relativa ao projeto, ao Currículo Lattes e aos históricos escolares do (a) 

candidato(a) e serão aprovados o(a)s candidatos com média final ponderada superior ou 

igual a 7,0 (sete) no processo seletivo. 

 

08. Requisitos e critérios de seleção para o curso de Doutorado Direto 

O ingresso no Doutorado Direto é reservado a candidato(a)s que demonstrem maturidade 

científica comprovada por realizações anteriores e que se enquadrem em um ou mais dos 

seguintes casos: 

a) desempenho destacado no curso de Graduação, com média ponderada igual ou 

superior a 8,0 (oito), ou em proporção equivalente; 

b) produção científica relevante; 

c) experiência profissional relevante na área de conhecimento do projeto proposto. 

O(a)s candidato(a)s serão avaliados com base em: 

a) apresentação oral do seu Projeto de Pesquisa, com duração máxima de 30 minutos. 

b) arguição do(a) candidato(a) pela Comissão de Avaliação e análise do Currículo Lattes, 

do Projeto de Pesquisa e do Histórico Escolar da Graduação. 

c) prova escrita relacionada com o tema de pesquisa. 

d) A Comissão de Avaliação analisará a viabilidade do Projeto de Pesquisa, o impacto dos 

resultados esperados, a maturidade científica do candidato(a) e seu conhecimento 

teórico sobre o problema a ser investigado.  

e) Cada membro da Comissão de Avaliação auferirá uma nota para a apresentação, 

arguição e prova escrita, sendo aprovado o(a) candidato(a) com nota média ponderada 

igual ou superior a 7,0 (sete). 



 

 

 

9. Retirada de Documentos: Os candidatos não selecionados deverão retirar sua 

documentação em até 60 dias após a divulgação dos resultados.  

 

10. Matrícula: A matrícula dos candidatos selecionados para admissão será realizada no 

Serviço de Pós-Graduação do IGc/USP. No ato da matrícula, o candidato deverá entregar: 

a) Cópias do diploma de graduação devidamente registrado (ou certificado de colação de 

grau, obtido em curso oficialmente reconhecido) e do histórico escolar completo. Não será 

aceito diploma obtido em licenciatura curta. 

b) Certificado de conclusão do curso de Mestrado oficialmente reconhecido, ou documento 

equivalente, emitido por secretaria de graduação, seção de alunos ou equivalente, com a 

data da outorga do grau obtido (obrigatório apenas para o curso de Doutorado).  

c) Cópias do título de eleitor, do certificado de reservista e da certidão de casamento (se for 

o caso) e 1 (uma) foto 3x4.  

d) Os candidatos estrangeiros deverão entregar cópia do Registro Nacional de Estrangeiro 

(RNE).  

Obs.: o candidato, mesmo aprovado, que não apresentar qualquer um dos 

documentos acima, estará impedido de realizar a sua matrícula no curso de 

doutorado ou doutorado direto.  

 

 


