
EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA BOLSAS DE MESTRADO CAPES 2019, VINCULADAS 

AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS (RECURSOS MINERAIS E 

HIDROGEOLOGIA – PPG-RMH) DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS Da UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO (IGc -USP) 

1. A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências de Recursos 

Minerais e Hidrogeologia (PPG-RMH) do IGc-USP informa que estão abertas, no período de 15 a 29 

de março de 2019, as inscrições do processo seletivo para concessão de 3 (três) bolsas de estudos 

vinculadas ao PPG-RMH.  

2. Para se inscrever o candidato deve estar regularmente matriculado no curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Geociências de Recursos Minerais e Hidrogeologia (PPG-RMH) do 

IGc-USP.  

3. As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente por e-mail, com envio dos documentos em 

formato digital com extensão PDF devidamente identificados para o endereço eletrônico 

pgigc@usp.br da Seção de Pós-Graduação com o seguinte “Assunto”: Inscrição para a seleção de 

bolsa de mestrado do PPG-RMH. O candidato deverá solicitar confirmação do recebimento da sua 

documentação.  

4. Documentos necessários para inscrição:  

a. Curriculum Lattes atualizado do candidato acompanhado de documentos comprobatórios de 

publicações (artigos, resumos) e premiações; 

b. Histórico Escolar atualizado do curso de Mestrado; 

c. Descrição do Andamento do Projeto de Pesquisa de Mestrado com Plano de Trabalho, 

Cronograma Atualizado e Viabilidade de Execução;  

d. Declaração de que o candidato não possui vínculo empregatício e que tem dedicação integral 

ao curso de Mestrado;  

e. Declaração de que o candidato não está aposentado ou em situação equiparada;  

5. As inscrições serão avaliada quanto ao mérito da proposta e a seleção dos candidatos será feita 

pela Comissão Coordenadora do PPGRMH. A seleção será feita com base no histórico acadêmico e 

Curriculum Lattes do candidato, respeitando-se os seguintes critérios:  

a. Produção científica do candidato: 



 Artigos científicos em periódicos classificados no Qualis como A1 e A2 (3 pontos); 

 Artigos científicos em periódicos classificados no Qualis como B1 (2 pontos); 

 Artigos científicos em periódicos classificados no Qualis como B2 a B4 (1 ponto); 

 Livros (3,0 pontos) 

 Capítulos de Livro internacionais (2,0 pontos); 

 Capítulos de Livro nacionais (1,0 ponto); 

 Resumos em Anais de Eventos Científicos (0,5 ponto); 

 Patente reconhecida: (3 pontos) 

b. Prêmios e Distinções: (2 pontos); 

c. Andamento do projeto de pesquisa (máximo 2 pontos); 

6. O candidato indicado após o processo seletivo deverá:  

a. Informar conta corrente individual ativa no Banco do Brasil. Não será aceita conta poupança 

ou conjunta;  

b. Apresentar via original de declaração de "ausência de vínculo empregatício". 

7. É vedado o acúmulo de qualquer bolsa, incluindo de outras modalidades de programas da 

CAPES, de outras agências de fomento públicas, nacionais ou internacionais, ou de empresas 

privadas ou públicas, ou ainda com o exercício remunerado em empresas/instituições. 

8. Casos omissos nesse Edital serão submetidos à avaliação por parte da Comissão Coordenadora 

do PPG-RMH do IGc-USP.  

9. Para mais informações, o candidato poderá entrar em contato com o Serviço de Pós-Graduação 

do IGc-USP, pelo e-mail pgigc@usp.br. 


