Documentos para ingresso no curso de Doutorado
Programa de Pós-Graduação em Geociências (Geoquímica e Geotectônica)
 Prazo: fluxo contínuo.
 Documentos necessários (Doutorado e Doutorado direto): a documentação necessária
para a inscrição dos candidatos deverá ser entregue em formato digital e cópia impressa.
- Pagamento referente taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais);
- Carta do orientador solicitando a inscrição do candidato;
- Curriculum Vitae do candidato, acompanhado das principais publicações (se for o caso);
- Curriculum Lattes (resumido) do orientador;
- Histórico escolar e diploma da graduação e do mestrado e dissertação;
- Comprovante de aprovação no Exame de Proficiência em língua inglesa;
- Projeto de Pesquisa, assinado pelo aluno e pelo orientador, contemplando os seguintes
itens:
a) Introdução (resumo da bibliografia pertinente ao tema e objetivos do projeto);
b) Materiais e métodos;
c) Resultados esperados;
d) Cronograma de execução;
e) Demonstração da viabilidade técnica e financeira (laboratórios a serem utilizados, fontes
de financiamento, etc).
 Doutorado - processo de seleção:
a) Parecer emitido por relator, externo ao programa, baseado na análise do Projeto de
Pesquisa, Curriculum Vitae do candidato e Lattes do orientador.
b) Apresentação pelo candidato de seu projeto de pesquisa, com duração máxima de 30
minutos para a comissão de avaliação, composta por mínimo dois orientadores do
programa (escolhidos pela CCP com base na área do projeto de pesquisa proposto).
c) O processo será homologado pela Comissão de Pós-Graduação (CPG).
 Doutorado direto: para esta modalidade, o candidato deverá ter completado a sua
graduação há, no mínimo, 7 (sete) anos ou ter tido desempenho acadêmico excepcional no
curso de graduação, representado por média geral igual ou superior a 8,0 (oito).
 O(a)s candidato(a)s serão avaliados, em caráter eliminatório, mediante duas provas escritas,
uma de conhecimento em Geologia Geral e outras específica, relativa à área de
concentração escolhida pelo candidato no ato da inscrição.

a) A solicitação deverá ser enviada inicialmente à Comissão Coordenadora do Programa
(CCP) para análise preliminar da documentação pertinente;
b) Parecer emitido por relator, externo ao programa, baseado na análise do Projeto de
Pesquisa, Curriculum Vitae do candidato e Lattes do orientador.
d) Apresentação pelo candidato de seu projeto de pesquisa, com duração máxima de 30
minutos para a comissão de avaliação, composta por mínimo dois orientadores do
programa (escolhidos pela CCP com base na área do projeto de pesquisa proposto).
e) O processo será homologado pela Comissão de Pós-Graduação (CPG).
Obs.: além dos documentos listados acima, o candidato deverá apresentar uma justificativa
circunstanciada e fundamentada do orientador.
 Exame de proficiência em língua inglesa - cópia de um dos Certificados abaixo
relacionados, realizados nos últimos 2 (dois) anos:
a) União Cultural Brasil Estados Unidos (Exame específico para a Pós-Graduação do
IGc/USP)
Pontuação mínima: 80% (Oitenta por cento)
Rua Teixeira da Silva, 396 - Paraíso - São Paulo, SP
Fone: (0xx11) 3885-1022 ou 2148-2900
Responsável: Ana Watson (ana.watson@uniaocultural.com.br)
b) International English Language Testing System (IELTS)
Pontuação mínima: 5,4
c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Internet-based Test (iBT)
Pontuação mínima: 50
 Passagem do Mestrado para o Doutorado Direto: após ter cursado um ano, o aluno
poderá, juntamente com o seu orientador, solicitar a passagem do curso de mestrado para o
de doutorado:
a) A solicitação deverá ser enviada à Comissão Coordenadora do Programa (CCP) para
análise preliminar da documentação pertinente*; desde que tenha obtido nota 8 (oito) ou
superior em ambas as provas de seu ingresso no mestrado e seja primeiro autor de artigo,
relacionado a seu projeto de mestrado, publicado ou aceito para publicação em periódico
nível B1 ou superior do Qualis CAPES;
b) Parecer emitido por relator, externo ao programa, baseado na análise do Projeto de
Pesquisa, Curriculum Vitae candidato (documentado) e do orientador e avaliação de
desempenho no curso de graduação e nas disciplinas cursadas durante o primeiro ano de
mestrado.

c) Entrevista com a CCP e o candidato para avaliar o Curriculum Vitae e projeto de pesquisa.
d) A decisão final caberá a CCP.
Obs.: * inclui o novo projeto de pesquisa, histórico escolar da graduação e pós-graduação,
Curriculum do aluno e orientador, e justificativa circunstanciada e fundamentada do
orientador.

