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EDITAL No 001/2016
Seleção ao Curso de Doutorado em Geologia e Geoquímica – 2016
A Universidade Federal do Pará, por meio da Coordenação do Programa de PósGraduação em Geologia e Geoquímica (PPGG) do Instituto de Geociências (IG), abre
inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Curso de Doutorado nas datas e
demais condições especificadas no presente edital.
I – CLIENTELA
A seleção destina-se a candidatos graduados nas seguintes áreas de concentração:
Geologia, Oceanografia, Meteorologia, Geofísica, Química Industrial, Bacharelado em
Química, Geografia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica e
demais cursos afins às Geociências.
II ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA
 Área: Geologia - Disponibilidade
Linha: GEOLOGIA MARINHA E COSTEIRA
DOCENTES
Disponibilidade
Marcelo Cancela Lisboa Cohen
2
Pedro Walfir M. S. Filho
1
Nils Asp Neto
1
Linha: ANÁLISE DE BACIAS SEDIMENTARES
Afonso César Rodrigues Nogueira
3


Área: Geoquímica - Disponibilidade
Linha: PETROLOGIA E EVOLUÇÃO CRUSTAL
DOCENTES
Disponibilidade
Cláudio Nery Lamarão
2
Davis Carvalho de Oliveira
2
Paulo Sérgio de Sousa Gorayeb
2
Roberto Dall’Agnol
1
Linha: GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA
Candido Augusto Veloso Moura
2

2
Jean-Michel Lafon
Marco Antônio Galarza Toro
Moacir José Buenano Macambira
Linha: MINERALOGIA E GEOQUÍMICA
Marcondes Lima da Costa
Rômulo Simões Angélica

2
1
2
3
1

OBS: Os professores vinculados a cada linha, bem como os respectivos temas de pesquisa, poderão
ser consultados no site www.ppgg.ufpa.br

III – LOCAL DE INSCRIÇÃO
A inscrição dos candidatos ao Curso de Doutorado se dará por fluxo contínuo ao
longo do ano 2016.
A inscrição ao doutorado deverá ser feita diretamente na Secretaria do PPGG,
localizada no andar térreo do prédio-sede do Instituto de Geociências da UFPA ou pelos
correios no endereço indicado no item VIII. Os formulários e os documentos necessários
para inscrição encontram-se no site www.ppgg.ufpa.br.
IV - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (modelo disponível no site do
PPGG);
2. Uma fotografia tamanho 3 x 4 (atual);
3. Documento de identidade (RG);
4. CPF;
5. Comprovante de cumprimento das obrigações militares (para homens);
6. Titulo de eleitor com o comprovante de votação (última eleição);
7. Diploma de Mestre na área das Geociências ou área afim;
8. Histórico escolar dos cursos de Graduação e Mestrado;
9. Curriculum vitae (plataforma Lattes) acompanhado de documentação
comprobatória;
10. Duas cartas de referência emitidas por profissionais da área de Geociências e afins
(modelo no site do PPGG);
11. Carta de anuência de orientação de um docente do PPGG credenciado para
orientar o Doutorado (modelo no site do PPGG);
12. Plano de trabalho a ser desenvolvido no doutorado (3 a 5 páginas), explicitando o
título, a problemática, os objetivos e métodos do trabalho, além do cronograma e
fonte de financiamento da pesquisa;
13. Comprovação da publicação ou de submissão para publicação de pelo menos um
artigo completo em periódico científico qualificado relativo à dissertação de
Mestrado ou ter produção científica relevante em sua área de atuação, a ser
avaliado pela Comissão de Seleção.
OBS 1. A cópia da documentação será conferida a partir do original, no ato da inscrição, na
secretaria. Candidatos que enviarem os documentos pelos correios deverão necessariamente
autenticá-los em cartório.
OBS 2. Em caso de ser o(a) candidato(a) estrangeiro(a), os documentos seguem a legislação
específica do Ministério das Relações Exteriores ou Ministério da Educação para estudantes
estrangeiros no país (cópia reconhecida). Os documentos poderão ser enviados pelos Correios
autenticados em cartório, respeitando-se as datas limites constantes deste edital.

V – SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão de Seleção ao Doutorado,
obedecendo aos seguintes critérios:
a) Apresentação de documentação completa, de acordo com a relação constante do item IV;
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b) Avaliação do curriculum vitae;
c) Entrevista com o(a) candidato(a);
d) Proficiência em Língua Inglesa;
e) Os candidatos com documentação completa e aprovados na avaliação do curriculum vitae
serão entrevistados pela Comissão. A entrevista tem caráter abrangente e livre, mas
abordará o plano de estudo pretendido, visando avaliar o potencial do candidato como futuro
estudante de doutorado do PPGG.
OBS 1: Os candidatos residentes em outros estados ou em outros países poderão solicitar com
antecedência a realização da entrevista por mídia eletrônica ou por outro meio, a critério da
Comissão de Seleção ao Doutorado.
OBS 2: Os candidatos residentes em outros estados ou em outros países poderão solicitar com
antecedência a realização da prova de proficiência de língua inglesa através de um programa de
pós-graduação.

VI - RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O resultado da seleção de cada candidatura será definido por meio de parecer escrito
e assinado pelos membros da Comissão, manifestando-se favorável ou desfavoravelmente à
candidatura. Depois de homologado pelo Colegiado, o parecer será divulgado pela
Secretaria do PPGG.
VII - BOLSAS DE ESTUDO
Os candidatos aprovados poderão receber bolsas de estudo, dependendo da
disponibilidade de cotas obtidas pelo Programa junto aos órgãos de fomento (CAPES,
CNPq, ANP, FAPESPA, etc), seguindo os critérios desses órgãos, do PPGG e
especificidades de cada candidato selecionado.
VIII – ENDEREÇO E CONTATOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA E GEOQUÍMICA
Instituto de Geociências - Universidade Federal do Pará
Rua Augusto Corrêa No 1, Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto
Caixa Postal 8608
CEP 66075-110 – Belém, Pará, Brasil.
Telefone: (55) (91) 3201-7478
E-mail: ppgg.ig.ufpa@gmail.com; cpgg@ufpa.br
Site: www.ppgg.ufpa.br
Belém, 22 de janeiro de 2016

Prof. Marcelo Cancela L. Cohen
Coordenador
Programa de Pós-Graduação
em Geologia e Geoquímica

