EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM GEOCIÊNCIAS (MINERALOGIA E PETROLOGIA) - IGc-USP
CURSO DE DOUTORADO E DOUTORADO DIRETO

A Comissão de Pós-Graduação do IGc-USP torna pública a abertura de inscrições para
a seleção de candidatos ao curso de Doutorado e Doutorado Direto em Geociências
(Mineralogia e Petrologia), em fluxo contínuo, para o ano de 2020 e 2021 e estabelece
a seguir as normas para o processo de seleção.

1. Inscrições
A inscrição deverá ser feita exclusivamente via e-mail no seguinte endereço:
pgigc@usp.br.

2. Documentos necessários
A inscrição de candidato(a)s para o curso de doutorado ocorrerá em fluxo contínuo.
O(a)s candidato(a)s deverão apresentar a seguinte documentação impressa e em
formato digital para a inscrição no processo seletivo:
- Formulário de inscrição (disponível na página do programa na Internet ou na Seção de
Pós-Graduação);
- Documento de identificação;
- Currículo

Circunstanciado

com

destaque

para

atividades

acadêmicas

(preferencialmente Currículo Lattes);
- Histórico escolar, ficha de aluno, boletim ou documento equivalente, contendo
eventuais reprovações e trancamentos, emitido por secretaria de graduação, seção de
alunos ou órgão oficial equivalente;
- Comprovante de Conclusão de Mestrado (apenas obrigatório aos candidatos ao curso
de Doutorado);
- Histórico escolar, ficha de aluno, boletim ou documento equivalente, contendo
eventuais reprovações e trancamentos, emitido por secretaria de pós-graduação, ou
órgão oficial equivalente (apenas obrigatório aos candidatos ao curso de Doutorado);
- Projeto de pesquisa elaborado pelo candidato;

- Taxa de inscrição: 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.

3. Exame de Proficiência em Língua Inglesa
O(a)s candidato(a)s ao curso de doutorado deverão apresentar, no ato da inscrição
para o processo seletivo, comprovante de proficiência em língua inglesa (cópia de
certificado). Os comprovantes válidos estão descritos no site do IGc/USP:
http://igc.usp.br/posgraduacao/wp-content/uploads/sites/10/2019/04/Proefici%c3%aanciaem-Ingl%c3%aas.pdf.
Devido à pandemia do Covid-19, o comprovante de proficiência em Língua Inglesa
poderá ser entregue em até 1 ano a partir da data de matrícula.

4. Critérios de seleção
4.1 O(a)s candidato(a)s serão avaliados pela documentação solicitada além de:
a) parecer emitido por relator externo ao programa e baseado na análise do Projeto de
Pesquisa, currículo circunstanciado com destaque para atividades acadêmicas e
científicas do candidato (preferencialmente Curriculum Lattes);
b) apresentação pelo candidato de seu projeto de pesquisa, com duração máxima de
30 minutos para a comissão de avaliação, composta por no mínimo dois pesquisadores
escolhidos pela CCP com base na área de conhecimento do projeto de pesquisa
proposto.

Serão aprovado(a)s o(a)s candidato(a)s considerado(a)s apto(a)s pela comissão de
avaliação (nota final igual ou superior a sete), que avaliará a viabilidade do projeto, o
impacto dos resultados esperados e o histórico do candidato.

5. Matrículas
5.1 A matrícula dos candidatos selecionados para admissão será realizada no Serviço
de Pós-Graduação do IGc/USP.
5.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no ato da primeira matrícula:
- documento de identificação,

- título de eleitor,
- certificado de reservista,
- certidão de casamento (se for o caso)
- 1 (uma) foto 3x4.
5.3 Os candidatos estrangeiros devem apresentar também:
- Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal do Brasil ou
protocolo no qual conste o número do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) com
data de validade vigente.
5.4 Enquanto persistir o distanciamento social devido à pandemia do Covid-19, a
matrícula poderá ser viabilizada via e-mail (pgigc@usp.br) com envio dos documentos
digitalizados.

Obs.: o candidato, mesmo que aprovado, e que não apresentar qualquer um dos
documentos acima, estará impedido de realizar a sua matrícula no curso de doutorado.

6. Dos orientadores credenciados do Programa
Mineralogia Experimental e Aplicada: Professsores Doutores Daniel Atencio, Denise
de La Corte Bacci, Eliane Aparecida Del Lama, Fabio Ramos Dias de Andrade,
Gaston Eduardo Enrich Rojas, Maria da Glória Motta Garcia, Rogério Guitarrari
Azzone, Valdecir de Assis Janasi.
Petrologia Ígnea e Metamórfica: Professores Doutores Adriana Alves, Carlos José
Archanjo, Cláudia Regina Passarelli, Excelso Ruberti, Frederico Meira Faleiros,
Gaston Eduardo Enrich Rojas, Mário da Costa Campos Neto, Miguel Ângelo Stipp
Basei, Renato de Moraes, Rogério Guitarrari Azzone e Valdecir de Assis Janasi.

7. Das disposições finais
A inscrição do(a) candidato(a) implica na aceitação das normas e instruções para o
processo de seleção contidas neste edital e nos comunicados já emitidos ou que vierem
a se tornar públicos.
A seleção de bolsas, quando disponíveis, será com edital próprio e específico para tal
finalidade.

Para obtenção de formulários e outras informações acesse o sitio eletrônico
http://www.igc.usp.br/index.php?id=189 ou solicite através do endereço eletrônico:
pgigc@usp.br, Secretaria de Pós-Graduação, Instituto de Geociências- USP, Rua do
Lago, 562 – Cidade Universitária – São Paulo – SP - CEP 05508-080.

