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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA (PPGG) 

 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA: 

CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO DE 
2006 

 
1. PREÂMBULO 

Este edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em geologia da 

Universidade de Brasília, em sua 183a reunião no dia 10 de outubro de 2005. Este edital visa 

estabelecer as normas para seleção do processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação 

em Geologia em conformidade com as exigências do regulamento deste programa e da 

resolução CEPE 91/2004. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS 
 

Número de vagas: 

Doutorado: 06 (seis) 

Mestrado Acadêmico 09 (nove); 

Áreas de Concentração: 

Doutorado e Mestrado Acadêmico: 

• Prospecção e Geologia Econômica,  

• Geofísica Aplicada,  

• Geologia Regional,  

• Mineralogia e Petrologia,  

• Processamento de Dados em Geologia e Análise Ambiental. 

   
  

Candidatos residentes no Brasil ou no exterior podem se inscrever. As vagas serão 

distribuídas de acordo com os termos descritos no item 5. 

 

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
As inscrições nos cursos do Programa de Pós-graduação em Geologia, para o primeiro 

período de 2006, poderão ser efetuadas nos dias úteis do período de 28/11/2005 a 30/12/2005, 

no horário de 08:30 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas no seguinte endereço: Universidade de 



Brasília, Coordenação de Pós-Graduação em Geologia, Instituto de Geociências, Campus 

Darcy Ribeiro, Caixa Posta no. 04465, CEP 70910-900, Brasília-DF. 

As inscrições serão feitas pelo interessado ou procurador devidamente credenciado, 

pessoalmente ou por meio postal, mediante a entrega dos seguintes documentos: 

 

a) Para candidatos ao mestrado 

• Ficha de inscrição (modelo padrão disponível na Secretaria de Pós-graduação 

do Instituto de Geociências e  na página 

http://www.unb.br/ig/posg/FichaInscricao.doc ). 

• Pré-Projeto de Pesquisa conforme estabelecido no item 4 - Processo de 

Seleção. 

• Cópia do(s) Diploma(s) de Graduação autenticada ou declaração de provável 

formando no semestre 2005/2. 

• Currículum Vitae, com documentos comprobatórios. 

• 03 (três) Cartas de Recomendação. As cartas de Recomendação devem ser 

encaminhadas em Formulário Padrão, disponível na Secretaria de Pós-

graduação do Instituto de Geociências e na página 

http://www.unb.br/ig/posg/ModeloCarta.doc. As cartas devem ser enviadas pelos 

autores diretamente à Coordenação de Pós-Graduação. 

• Cópia de Documento de Identidade, Cópia do CPF, Cópia do Titulo de Eleitor e 

dos comprovantes da última votação.  

• Duas Fotografias 3x4 (preto e branco ou colorida), recentes. 

 

b) Para candidatos ao doutorado 

• Ficha de inscrição (modelo padrão disponível na Secretaria de Pós-graduação 

do Instituto de Geociências e na página  

http://www.unb.br/ig/posg/FichaInscricao.doc   

• Pré-Projeto de Pesquisa conforme estabelecido no item 4 - Processo de 

Seleção. 

• Cópia do(s) Diploma(s) de Curso(s) Superior(es) em Geologia ou em áreas afins 

e/ou histórico escolar de pós-graduação em Geologia ou em áreas afins. 

• 03 (três) Cartas de Recomendação. As cartas de Recomendação devem ser 

encaminhadas em Formulário Padrão, disponível na Coordenação de Pós-

graduação do Instituto de Geociências e na página 

http://www.unb.br/ig/posg/FichaInscricao.doc
http://www.unb.br/ig/posg/ModeloCarta.doc


http://www.unb.br/ig/posg/ModeloCarta.doc.  As cartas devem ser enviadas 

pelos autores das recomendações diretamente a Coordenação de Pós-

Graduação. 

• Cópia de Documento de Identidade, Cópia do CPF, Cópia do Titulo de Eleitor e 

comprovantes da última votação.  

• Duas Fotografias 3x4 (preto e branco ou colorida), recentes. 

 

O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, os originais do diploma, documento 

de identidade, CPF, Título de Eleitor e Comprovantes de Votação. 

As inscrições feitas por correspondência deverão chegar à secretaria de Pós-

Graduação do Instituto de Geociências impreterivelmente até o dia 05/12/2005 e apresentar 

data da postagem não posterior ao último dia de inscrição, isto é, 30/12/2005. Nesta 

modalidade de inscrição, as cópias dos documentos deverão ser autenticadas. Neste caso, 

recomenda-se ainda enviar as cópias dos documentos eletronicamente para posgeo@unb.br 

até 30/12/2005. 

Candidatos em fase de conclusão de cursos de graduação em 2005 poderão participar 

do processo seletivo e, se aprovados, deverão comprovar a conclusão do curso até o início do 

primeiro período letivo de 2006. 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 
O processo de seleção será composto de 2 etapas: 

a) Pré-seleção, a ser realizada nos dias 06 e 07 de dezembro de 2005.  
b) Argüição oral e teste escrito de conhecimento em inglês técnico-científico a ser 

realizado no dia 12 de dezembro de 2005, com início às 08h30.  

• Pré-Seleção: Será analisada  a documentação apresentada por todos os 

candidatos. Para candidatos ao mestrado será feita a análise  de: (i) Histórico 

escolar de graduação;  (ii) Cartas de recomendação; (iii) Pré-projeto; (iv) Tempo do 

curso de graduação; (v) Curriculum vitae. Para os candidatos ao Doutorado será 
feita a análise de:   (i) Históricos escolares (graduação e pós-graduação); (ii) Cartas 

de recomendação; (iii) Pré-projeto; (iv) Tempo do curso de mestrado; (v) Curriculum 

vitae (Produção científica; e Experiência acadêmica). O Plano de Dissertação ou de 

Tese, assinado pelo candidato, deverá incluir os seguintes itens: título, objetivos, 

métodos e viabilidade técnico financeira, totalizando no máximo cinco páginas, em 

espaçamento 1,5 linhas com fonte Times New Roman 12.  

• Argüição oral e teste escrito de conhecimento em inglês técnico-científico: Será 

http://www.unb.br/ig/posg/ModeloCarta.doc
mailto:posgeo@unb.br


realizada no dia 12 de dezembro de 2005, na sala de Reuniões do Instituto de 

Geociências, no ICC Centro, sala AT 358, e terá duração de 03 horas.  A argüição 

oral  com membros da Comissão considerará os seguintes fatores: antecedentes de 

estudos e pesquisa, conhecimento científico na área pleiteada e correlata ao projeto 

de pesquisa proposto (justificativa, metodologia e objetivos), perspectivas do 

candidato sobre seu próprio desenvolvimento acadêmico, capacidade de 

articulação, clareza e consistência na expressão oral, capacidade de pensamento 

autônomo e crítico. O teste de língua inglesa consistirá de tradução, interpretação 

de texto de geociências em língua inglesa e respostas, elaboradas em português, a 

perguntas que visam aferir a capacidade de compreensão do texto. Não é permitido 

o uso de dicionário. 

  

5. AVALIAÇÃO 

• Pré Seleção:  Esta etapa é eliminatória. A nota mínima é 70 (setenta) e os aspectos 

analisados são: (i) Avaliação do histórico escolar, curriculum vitae e cartas de 

recomendação, visando analisar o desempenho do candidato em cursos regulares e em 

atividades profissionais. 

• Avaliação do Pré-Projeto:  A nota mínima é 70 (setenta) e os aspectos avaliados são 

fundamentação teórica, adequação ao programa, cronograma, viabilidade técnica. 

• Avaliação de Histórico, Currículo e Cartas de Recomendação:  A nota mínima é 70 

(setenta). Os aspectos avaliados são desempenho em cursos regulares e em atividades 

profissionais.  

• Argüição Oral:  A nota mínima é 70 (setenta). Os aspectos avaliados são: conhecimento 

técnico científico na área escolhida, capacidade de pensamento  autônomo e crítico, 

além de clareza e consistência na expressão oral. 

• Teste escrito de conhecimento em inglês técnico-científico: esta etapa é eliminatória. A 

nota mínima é 70 (setenta). Os aspectos avaliados são habilidade para compreensão e 

tradução de texto técnico em língua inglesa. 

À argüição oral e ao teste de conhecimento em inglês técnico-científico são atribuídas notas 

variando de 0 (zero) a 100 (cem) para cada candidato. A nota final da argüição oral será a 

média das notas dos examinadores para cada candidato. A nota final da prova de língua 

inglesa será a média das notas dos examinadores para cada candidato.  

Uma vez obtidas as notas finais da pré-seleção, da avaliação do pré-projeto, da argüição 

oral e do teste escrito de conhecimento em inglês técnico científico, estas serão somadas e 



divididas por 4 (quatro) para se obter a nota final de cada candidato. Só serão aprovados 

candidatos que, no cômputo final, obtiverem nota final igual ou superior a 70 (setenta), a qual 

será critério de classificação entre os candidatos pré-selecionados. 

No caso de empate, os critérios para desempate serão, na ordem indicada: (1) nota final 

obtida na primeira etapa do Exame de Pré-seleção, (2) nota da argüição oral, e (3) nota do 

teste escrito de conhecimento em inglês técnico-científico. 

O resultado da pré-seleção e o resultado final  serão divulgados de acordo com o 

cronograma do processo seletivo. 

 

 

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

DATA ETAPA HORÁRIO 

28/11/2005 a 

30/12/2005 

Período de inscrições para 

Mestrado (M) e Doutorado (D). 

08:30 às 11:30 e 14:30 às 

17:30 

02/01/2006 Divulgação da Homologação das 

inscrições 

10:30 horas 

09/01/2006 e 

10/01/2006 

Realização da pré-seleção  08:30 às 11:30 e 14:30 às 

17:30 

11/01/2006  Divulgação do resultado da pré-

seleção 

A partir das 10:00 horas 

12/01/2006 Realização da argüição oral e teste 

escrito de conhecimento em Inglês 

técnico científico 

A partir das 08:30 horas 

16/01/2006 Divulgação do resultado final A partir das 10:00 horas 

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

A divulgação dos resultados  será afixada no quadro de avisos da secretaria do programa e 

no endereço www.unb.br/ig  

Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que: 

• Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 

seleção. 

http://www.unb.br/ig


• Sendo concluinte de curso de graduação em 2005/2 não apresentar comprovante de 

conclusão até a data estabelecida para registro no calendário acadêmico. 

• Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 

neste Edital. 

• Não confirmar a sua participação no programa, em caso de aprovação. 

• Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários 

previstos. 

 

A luz do presente edital, pedidos de reconsideração e recursos podem ser interpostos em 

prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação do resultado final. São cabíveis pedidos de 

reconsideração à Comissão de Seleção, além de recursos ao Colegiado de Pós-Graduação e à 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Ao Colegiado do Programa somente serão cabíveis 

recursos por vício de forma. 

A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do Programa 

por um período de até 3 (três) meses após divulgação do resultado final. Findo este período, a 

documentação será inutilizada, salvo se o candidato providenciar envelope, endereçado e 

pagamento das taxas postais para sua devolução via correio. 

O ingresso no curso se faz pelo registro como aluno na Diretoria de Administração 

Acadêmica. O registro de alunos que tenham qualquer matrícula ativa na UnB só será efetuado 

se o mesmo solicitar desligamento do curso da UnB ao qual se encontra atualmente vinculado. 

Ao inscrever-se nesta seleção o candidato estará reconhecendo sua aceitação das normas 

estabelecidas neste edital e do regulamento do curso. 

Casos omissos serão decididos em reunião do colegiado do programa de acordo com o 

regulamento e segundo a resolução CEPE 091/2004. 

 

 

Brasília, 07 de novembro de 2005  
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