Critérios para obtenção de bolsa de pós-graduação no
Programa Geociências (Mineralogia e Petrologia)
A destinação de bolsa de doutoramento vinculada ao Programa Geociências (Mineralogia e
Petrologia) será realizada a partir de edital interno, onde serão analisados os critérios abaixo
enumerados com seus devidos pesos.

1) PROJETO (PESO 2,0)
Recomenda-se fortemente a submissão do projeto à Fapesp. A habilitação do
processo, devidamente comprovada, já resultará em pontuação de 25% do item.
Será analisada a viabilidade técnico-científica e originalidade do projeto. Se já houver a
resposta negativa da Fapesp, o parecer também será levado em consideração.

2) ENTREVISTA (PESO 2,0)
Apresentação oral do projeto de pesquisa pelo candidato (ca. 15 minutos).
Serão formuladas perguntas relacionadas ao conhecimento do aluno sobre o projeto,
as metodologias a serem usadas, bem como questões essenciais sobre o assunto
estudado.

3) PROVA ESCRITA (PESO 2,0)
Prova específica de Mineralogia e Petrologia com nota igual ou superior a 7,0.

4) CURRICULUM VITAE (PESO 4,0)
O candidato será avaliado de acordo com:
- Histórico da graduação e/ou do mestrado (Peso 1,0)
Será feita uma ponderação sobre o tempo de formação já decorrido e observada
a evolução do aluno durante o curso.
- Publicações e submissão de artigos (Peso 2,0)
Qualidade do(s) periódico(s) será um critério importante.
A ordem de autoria do artigo também será analisada.
- Itens adicionais do CV (Peso 1,0)
Realização de iniciação científica.
Realização de estágio.
Formação complementar na área do projeto apresentado.
Participação em eventos científicos.
Trabalhos apresentados em eventos científicos.
Menção honrosa.
Ao final do processo, somados todos os itens de modo ponderado, os alunos considerados
aprovados devem ter nota igual ou superior a 7,0 e serão classificados em ordem crescente de
nota final. Em casos de igualdade na nota final, os itens Curriculum Vitae e Projeto serão
utilizados, respectivamente, como critérios de desempate.
Ao candidato que for classificado como 1º colocado será destinada uma bolsa de doutorado
das agências CAPES ou CNPq, de acordo com a disponibilidade imediata do programa.
Para os candidatos ainda não inscritos no Programa, a obtenção da bolsa torna-os
automaticamente alunos do programa. Os demais participantes do processo que também
tenham sido considerados aprovados e que desejarem se matricular sem bolsa devem solicitar
a inscrição em carta à Coordenação do Curso.

