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EDITAL SELEÇÃO DE MESTRADO/DOUTORADO 2016/2
Programa de Pós-Graduação em Geologia
Aprovado em reunião do Colegiado, em 19/07/2016 – Vagas Institucionais
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade Federal
da Bahia (http://www.pggeologia.ufba.br) torna público o presente Edital em que
constam as normas do Processo Seletivo para a admissão de Discentes no semestre
letivo 2016/2 nos cursos de Mestrado Acadêmico e de Doutorado.
1. VAGAS
São ofertadas 19 (dezenove) vagas para Mestrado acadêmico e 19 (dezenove) vagas
para Doutorado, distribuídas da seguinte forma:
Área de Concentração/ número de vagas
Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar
Geologia Ambiental, Hidrogeologia e
Recursos Hídricos
Petrologia, Metalogênese e Exploração
Mineral

Mestrado
6
6

Doutorado
6
6

6

6

1 (uma) vaga a nível de Mestrado e 1 (uma) vaga para Doutorado reservadas para
candidatos estrangeiros, em qualquer área de concentração.
Em caso de não preenchimento total das vagas em qualquer uma das categorias,
inclusive das vagas reservadas para estrangeiros ou brasileiros, a comissão poderá optar
por redistribuir as vagas não preenchidas nas demais áreas de concentração ou
categorias, respeitando o limite máximo de vagas.
2. INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição para cursar as três áreas de concentração do Curso de Pós-Graduação
em Geologia da UFBA: (i) Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar; (ii) Petrologia,
Metalogênese e Recursos Minerais; e (iii) Geologia Ambiental, Hidrogeologia e
Recursos Hídricos será efetivada através do encaminhamento em envelope lacrado com
os documentos abaixo listados à Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Geologia.
Os documentos deverão ser assim encadernados:
 Volume 1: • Proposta de Pesquisa (Anteprojeto de Mestrado ou Doutorado) a ser
desenvolvida (máximo de 12 páginas), devidamente autorizado e assinado pelo
professor orientador (Consultar modelo no site http://www.pggeologia.ufba.br).
 Volume 2: • Curriculum Vitae no formato Lattes (Somente o texto do Lattes).
 Volume 3: • Comprovação de formação acadêmica, Histórico Escolar de
Graduação para o Mestrado e de Graduação e Pós-Graduação para o Doutorado,
experiência acadêmica e profissional, além da comprovação de toda a produção
científica declarada (resumo, expandido ou não, páginas de rosto da publicação, etc...) e
atividades profissionais/ensino. Em caso de estágio supervisionado em laboratório ou
outra atividade de campo, os comprovantes devem conter o (os) período (os), carga
horária, local e o orientador.
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Os itens não encadernáveis e que devem ser grampeados são:
• Carta de intenção endereçado à Coordenadora do curso de Pós-Graduação em
Geologia, Profa. Dra. Simone Cerqueira Pereira Cruz, solicitando inscrição no Curso,
designando a área de concentração de interesse, as razões pelas quais deseja ingressar
no Curso e a área de concentração escolhida, bem como a natureza da pesquisa que
deverá desenvolver como trabalho de Dissertação/Tese, inclusive fazendo referência à
escolha do orientador da pesquisa;
• Ficha de inscrição (vide modelo no Anexo I desse edital) preenchida em
computador e impressa.
• Original do comprovante de pagamento da GRU, disponível em
http://www.sgc.ufba.br/sgcboleto/inscricao_selecao.htm (Colar em uma folha de papel
em branco e não encadernar), colado em uma folha de oficio;
• Termo de compromisso do Orientador credenciado pelo Curso (vide modelo no
Anexo II desse edital e no site) aceitando orientar o aluno na Dissertação de Mestrado
ou Tese de Doutorado. Será considerado professor orientador aquele responsável pela
orientação acadêmica, acompanhamento da elaboração da proposta de pesquisa e
obtenção dos recursos necessários para a execução e conclusão da mesma. Vale colocar
que o professor que não tiver ainda orientado e concluído uma Dissertação de Mestrado
não poderá orientar aluno de Doutorado;
• Termo de concordância do candidato (vide modelo no Anexo III desse edital e
no site).
• Cópia autenticada em cartório de Diploma de Graduação em Geologia,
Engenharia de Minas, Biologia, Geografia, Oceanografia ou áreas afins para os
candidatos a Mestrado e Doutorado e, adicionalmente, de Mestre, nessas mesmas áreas
para os candidatos a Doutorado. Será aceito declaração do curso de origem do candidato
atestando a sua provável conclusão. Somente serão aceitas declarações com data de
emissão de no máximo 30 dias. Entretanto, caso aprovado, o candidato deverá, até a
data da matricula, apresentar a cópia autenticada do Diploma de graduação e mestrado
para os candidatos aprovados para o doutorado e de graduação para os candidatos
aprovados para o mestrado. A não apresentação deste documento pelo candidato
inabilita-o de fazer a matricula, liberando a vaga para o próximo candidato aprovado.
• Cópia autenticada em cartório de Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor,
Certidão de Casamento ou Nascimento (esse item só para mulheres, caso tenham
mudado o nome de solteira para casada), Documento de Quitação com o Serviço Militar
(esse item só para homens).
• Uma foto 3x4 (Colar na ficha de inscrição).
• Para a inscrição dos candidatos com vínculo empregatício, apresentar a
manifestação do empregador de que o candidato será liberado de suas atividades para
dedicar-se parcialmente ao curso, caso seja aprovado .
• Certificado de prova de Proficiência de língua inglesa, conforme item 3.2.II
deste edital (não encadernar).
• Cópia autenticada em cartório de comprovante de residência atualizado
para candidatos que optarem pela prova oral através de vídeo-conferencia.
Os candidatos estrangeiros estão isentos de apresentar, na época da inscrição, CPF,
Título de Eleitor e Documento de quitação eleitoral. Candidatos naturais de países que
tem a língua inglesa como idioma oficial deverão apresentar um teste de proficiência em
outro idioma, respeitando no que couber o item 3.2 deste edital.
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2.2. As inscrições poderão ser feitas: presencialmente, pelo próprio candidato ou seu
representante (identificado em documento assinado pelo candidato); pelos Correios,
respeitando os prazos estipulados no Edital para data de postagem, exclusivamente por
SEDEX.
2.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a documentação por ele
fornecida para a inscrição, a qual não poderá ser alterada ou complementada, em
nenhuma hipótese ou a qualquer título, devendo a documentação chegar no Colegiado
da Pós-Graduação em Geologia - IGEO até a data limite de inscrição. A documentação,
enviada através dos correios, até a data limite de inscrição no curso é de inteira
responsabilidade do candidato.
2.4. A falta de qualquer dos documentos exigidos implicará no indeferimento da
inscrição do candidato.
2.5. A homologação das inscrições será divulgada no site e no quadro de avisos do
PPGG/UFBA, conforme cronograma.
3. PROCESSO SELETIVO
Será constituída uma comissão de seleção para a cada área de concentração do
Programa, as quais avaliarão os candidatos à luz das informações contidas na
documentação referida no sub-item 2.1, bem como procederão as avaliações segundo o
sub-ítem 3.2. Cada comissão será composta por no mínimo dois membros titulares e no
mínimo um suplente, constituída por professores credenciados do curso.
A coordenação da seleção ficará a cargo da Coordenadora do curso ou de substituto
indicado pela mesma.
O Curso de Pós-Graduação em Geologia tem por orientação, aceitar, no Doutorado,
apenas aqueles candidatos portadores do título de Mestre, em área de conhecimento
afim com as linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Curso.
3.1. Cronograma
Etapa do concurso
Lançamento do edital
Inscrição de candidatos (via: sedex
presencial)
Homologação parcial das inscrições
homepage www.pggeologia.ufba.br
Prazo para recursos

Data ou Período
Até 21/07/2016
ou 15 a 19/08/2016
na Até 28/08/2016

Resultado dos recursos e homologação final
das
inscrições
na
homepage
www.pggeologia.ufba.br
Avaliação de Currículo e defesa do anteprojeto
Resultado
da
seleção
na
homepage
www.pggeologia.ufba.br
Prazo recursal

29 e 30/08/2016
Até
04/09/2016

Horário
Até 23:59 h
Ver horários em
*, abaixo
Até 23:59 h
Ver horários em *,
abaixo
Até 23:59 h

12 a 16/09/2016
Até 30/09/2016

A partir das 8:00 h
Até 23:59h

02 e 03/10/2016

Ver horários em *,
abaixo
Até 23:59h

Resultado final dos recursos na homepage Até 16/10/2016
www.pggeologia.ufba.br
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Resultado
final
na
homepage Até 30/10/2016
Até 23:59h
www.pggeologia.ufba.br
Matrícula (em componentes curriculares no
De acordo com o Calendário
Colegiado do Curso para os candidatos
Acadêmico da UFBA
aprovados no Processo Seletivo 2015.2)
* Horários de atendimento da Secretaria da Pós-Graduação em Geologia:
Segunda- 8:00-12:00h
Terça- 8:00-12:00h
Quarta- 14:00-17:00h
Quinta- 8:00-12:00h
Sexta- 14:00-17:00h
3.2. Homologação das inscrições
Somente serão homologadas as inscrições de candidatos cujos projetos de pesquisa
tenha aderência às linhas de pesquisas do Programa, disponíveis em
http://www.pggeologia.ufba.br/ e cuja documentação esteja completa.
3.3. Avaliações
I. Exame de proficiência em Língua Inglesa, de caráter eliminatório.
• Serão aceitos certificados de proficiência realizados pelo Núcleo Permanente de
Extensão em Letras da UFBA (NUPEL), pelo Test of English as a Foreign Language
(TOEFL), pelo International English Language Testing System (IELTS), pelo
Certificate of Proficiency of English (CPE) ou outra instituição avaliada pela comissão
como de reconhecida competência e credibilidade, com nota mínima acima de 50% do
valor máximo do tipo de exame optado.
• Os candidatos se responsabilizarão por agendar os exames de proficiência em tempo
hábil e verificar as condições necessárias para gerar o certificado em cada programa,
bem como pelo pagamento das taxas relacionadas para a inscrição nos mesmos.
• As cópias dos atestados do exame de proficiência deverão ser entregues no colegiado
juntamente com a documentação do item 2.1 desse edital no ato da inscrição.
II. Apresentação Oral, Arguição do Anteprojeto de Pesquisa e Análise do
Anteprojeto de Pesquisa escrito (PESO 60%), de caráter classificatório.


Os projetos de pesquisa escritos serão avaliados pela comissão de cada uma das áreas de
concentração do Programa, que deverá dar uma nota de 0 a 10.

A apresentação Oral do anteprojeto terá um tempo máximo de duração de 10 (dez) minutos,
seguidos de arguição por parte da banca examinadora.

Os critérios de avaliação o r a l utilizados nessa etapa estão descritos no barema do
Anex o IV desse edital.

Será facultada a possibilidade de candidatos que residam foram da região metropolitana de
Salvador de solicitar que a prova oral seja realizada por videoconferência. A solicitação deverá ser feita
na ficha de inscrição (Anexo I) e anexado a cópia autenticada do comprovante de residência (vide item 2).
É imprescindível que o candidato apareça em vídeo e é de responsabilidade do mesmo a qualidade da
internet do ponto a partir do qual ele estiver conectado. O candidato deverá enviar a apresentação na data
solicitada pela comissão, quando definidos os horários das apresentações.

Será vedada a presença dos demais candidatos durante a defesa do projeto de pesquisa.

A nota final desse item será uma média das notas da avaliação oral e escrita do anteprojeto de
Pesquisa.

III. Avaliação do Currículo Lattes (PESO 40%), de caráter classificatório;
4

Programa de Pós-Graduação em Geologia
Instituto de Geociências
Universidade Federal da Bahia
Edital 01/2016


Essa etapa consiste na avaliação das informações apresentadas no currículo lattes e
devidamente comprovadas. A pontuação dos títulos e experiência acadêmica e profissional será
computada conforme o barema indicado no Anex o IV desse edital.
Local da Seleção: as etapas do processo seletivo serão realizadas em sala a ser designada
pela Comissão de Seleção e informada no site do Programa.

3.4. Barema do Processo Seletivo
3.4.1. A nota final do candidato será calculada a partir da média ponderada das
notas obtidas nas etapas II e III da seleção. A ponderação será feita com o Peso
60% para a 2ª etapa (Apresentação Oral, Arguição do Anteprojeto de Pesquisa) e
Peso 40% para a 3ª etapa (Avaliação do Currículo Lattes), seguindo o barema do
Anexo IV desse edital.

4.

APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a média 7,0 (sete
inteiro).
4.2. As vagas para mestrado e para doutorado serão preenchidas de acordo as notas
finais dos candidatos aprovados (nota igual ou superior a sete) em ordem decrescente.
4.2.1. No caso que o número de candidatos aprovados seja superior ao número de vagas
ofertadas, eles são considerados excedentes.
4.2.2. Não existe a obrigatoriedade de preenchimento do número total de vagas
oferecidas, caso o número de aprovados seja menor que o número de vagas.
4.3. Para a Seleção do Mestrado e Doutorado, eventuais empates serão resolvidos,
sucessivamente, pela maior nota na defesa do Ante-Projeto de Pesquisa, na avaliação do
Currículo Vitae e na prova de na língua inglesa.
A divulgação do resultado final ocorrerá em sessão pública, no Quadro de Avisos da
Secretaria do Programa e disponibilizado no site http://www.pggeologia.ufba.br
5. RECURSOS
5.1. Recursos poderão ser interpostos, indicando com precisão os pontos a serem examinados,
mediante requerimento ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia, conforme o
modelo do Anexo V desse edital, protocolado dentro do prazo na Secretaria do Programa.
5.2. O prazo para a interposição de recursos será especificado no cronograma.
5.3. Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção do PPGGeologia/UFBA.
5.4. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrônico.
5.5. Recursos extemporâneos serão prontamente indeferidos.
5.6. Os resultados dos recursos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Colegiado
do PPGGeologia/UFBA conforme cronograma.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento oficial
de identificação contendo fotografia (Carteira de identidade, de motorista ou
passaporte), sendo desclassificados dessa Seleção os que faltarem uma das avaliações,
não apresentarem documentos de identificação ou não obedecerem aos horários
estabelecidos pela pós-graduação. Para efeito de identificação, a carteira de estudante
não será aceita.
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6.2. Será garantida a não identificação dos candidatos quando da correção da prova de
proficiência da língua inglesa.
6.3. As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo serão
fundamentadas por cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
6.4. É consagrada a nota 7,0 (sete) como nota mínima para aprovação.
6.5. Este edital será afixado no Quadro de Avisos da Secretaria do curso e publicado no
site http://www.pggeologia.ufba.br.
6.6. Os candidatos que não forem selecionados terão até 10 (dez) dias após a publicação da
h o m o l o g a ç ã o do resultado da seleção para retirar os seus documentos na Secretaria do
PPGGeologia. Depois desse prazo, a documentação será descartada.

6.7. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente
edital.
6.8. É vedada a divulgação telefônica de resultado.
6.9. Toda a documentação do candidato selecionado será utilizada para efetivar a sua
matrícula.
6.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelo Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Geologia.
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7.1. O Regimento do Programa, as Normas da Pós-Graduação, Instruções Normativas
bem como outras informações estão à disposição dos candidatos na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Geologia e no site http://www.pggeologia.ufba.br.
7.2. O NUPEL funciona na Av. Ademar de Barros 147, Campus Universitário de
Ondina. - Salvador.-Bahia. CEP: 40170-290 - Telefones: (71) 32836346. Site:
www.nupel.ufba.br email: nupelilufba@gmail.com. Os exames devem ser marcados
com bastante antecedência pelos alunos e são pagos.
8. READMISSÃO AO MESTRADO E DOUTORADO
8.1 Candidatos à readmissão serão submetidos ao processo seletivo obedecendo ao
interstício máximo de 5 (cinco) anos entre o cancelamento da matrícula e o início do
curso a que se candidatar.
8.2 Para se submeter à readmissão, o candidato deverá no caso do mestrado, ter pelo
menos 1 artigo submetido para publicação, e no caso do doutorado ter pelo menos um
artigo aceito para publicação. O artigo deverá ter sido submetido a publicação em um
periódico com bom nível de classificação no Qualis (CAPES) além de estar diretamente
relacionado ao projeto de pesquisa originalmente aprovado pelo Colegiado do Curso.

9. MATRÍCULA NO MESTRADO E DOUTORADO
9.1 A matrícula do candidato aprovado só será feita com apresentação do diploma de
Graduação, no caso do Mestrado, e do diploma de Mestrado, no caso do Doutorado em
data a ser definida pelo calendário da UFBA.
9.2 A matricula de candidatos estrangeiros obedecerá a procedimento próprio que será
divulgado posteriormente aos candidatos habilitados.
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Salvador, 26 de fevereiro de 2015.
Simone Cerqueira Pereira Cruz
Coordenadora da Pós-Graduação em Geologia da UFBA
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ANEXO I - FICHA

COLE SUA

DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO

FOTO
AQUI


Informações Pessoais

Nome:

_______________________________________________ Sexo: (…) M.

(…) F.
Local e data de nascimento: _________________________________,

_____/

______/ _______
Endereço:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________
Cidade/UF: __________________________

CEP: ___________ Telefone:

____________
Celular: ____________

Celular: ____________

E-mail:

Fax:

________________________________

___________________________
Identidade no: _____________________________

Órgão emissor / Data:

_______________
CPF no:

_________________________________ Estado Civil:

_____________________



Formação Profissional

Graduação:

_____________________________ Titulação:

________________________
Instituição:

_____________________________ Conclusão:
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________________________
Pós-Graduação: _____________________________ Titulação:
________________________
Instituição:

_____________________________ Conclusão:

________________________
Outros Cursos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


Atividades Profissionais Atuais (Só preencher se estiver empregado)

Cargo:

______________________________

Instituição:

_______________________
Endereço:
___________________________________________________________________
Cidade/UF:

____________________

CEP:

_____________

Telefone:

______________

Endereço para correspondência:

residencial (…)

comercial (…)

______________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
__________
Onde você obteve informações sobre o Curso da Pós-Graduação em Geologia da
UFBA?
______________________________________________________________________
__________
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Você já foi aluno do Programa e esta inscrição é um reingresso ? (assinalar)
Não

, SIM

Você vai optar pela prova oral por videoconferência? (assinalar)
Não

, SIM

_________________________, ______ _____________ ___________
Local e data

________________________________________
assinatura / nome
Vem solicitar de V.Sa a sua inscrição junto a este Curso, visando cumprir o Curso de
(Mestrado/Doutorado) ________________________________________ na área de
concentração em ________________________________________
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ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR

Eu

, DECLARO, para todos e devidos fins, que

me comprometo a orientar o(a) candidato(a)

,

de acordo com as normas vigentes do Regimento Interno do Programa de
Pós-Graduação em Geologia. O Projeto de Pesquisa do (a) candidato (a),
intitulado xxxxxx (colocar nome do projeto), insere-se na Área de
Concentração

do Programa de Pós-Graduação em Geologia da

Universidade Federal da Bahia. Declaro ainda estar ciente que os recursos
financeiros para a execução da pesquisa proposta são de responsabilidade
do orientador.

Salvador,

de

de 201xx

___________________________________
Professor Orientador
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ANEXO III

TERMO DE CONCORDÂNCIA DO CANDIDATO

EU,
CPF

______________________________________________________,
_________,

documento

de

identidade

número

____________________, órgão expedidor ___________________, data de
expedição ________________, candidato a Mestrado/Doutorado (escolher
conforme o caso) do Programa de Pós-Graduação em Geologia da
Universidade Federal ad Bahia, DECLARO, para todos e devidos fins, que
estou de acordo com todas as normas do processo seletivo 2016.1.

Salvador, _______ de _______________ de 201xx
_____________________________________
Nome do Candidato
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ANEXO IV
BAREMAS

1. Arguição do Anteprojeto de Pesquisa
Pontuação
máxima

1.1. Conhecimento e compreensão da proposta
Verificar se o candidato possui domínio do tema do projeto, se é capaz de
sintetizar o estado da arte do tema de estudo, se o candidato é capaz de
contextualizar o problema, assim como os objetivos e defender a
importância do projeto.

Pontuação obtida

3,0

1.2. Domínio do método de estudo
Verificar se o candidato possui conhecimento das técnicas, procedimento e
equipamentos a serem utilizadas no projeto, tanto do ponto de vista do
usuário quanto da fundamentação teórica da técnica.

1.3. Aderência do Projeto ao nível pretendido
Verificar se o projeto está adequado para o nível de Mestrado ou Doutorado

1.4. Viabilidade
financeira

cronológica,

técnica

2,0

3,0

e

Verificar se o projeto possui financiamento, s e é viável e se o prazo
estipulado para encerramento do curso condiz com o prazo de execução do
projeto.

1,0

1.5. Outros aspectos relevantes
Verificar se o candidato apresenta o perfil profissional e acadêmico
condizente com o grau que pretende obter.

1,0

TOTAL DA ARGUIÇÃO DO ANTEPROJETO
NOTA DA AVALIAÇÃO DO PROJETO ESCRITO
MÉDIA DA AVALIAÇÃO DO PROJETO (ORAL E ESCRITO)
(Peso 60%)

TOTAL DA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO (Peso 40%)
NOTA FINAL (MÉDIA PONDERADA)
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ANEXO IV

SELEÇÃO 2016.1
DOUTORADO

A – Titulação Acadêmica
Histórico de Mestrado
Certificado de Especialização - mínimo de 360 h ou segundo Mestrado
Certificado de Aperfeiçoamento - mínimo de 180 h
Cursos com mais de 100 h - 0,25 cada, máximo de 0,5
Total máximo A
B - Atividades Profissionais
Experiência de Ensino, Nível Superior e Técnico – 0,5 pt. por ano
Orientação de Iniciação Científica ou supervisão de estágio– 0,5 por
aluno/ano
Orientação de Monografia – 0,5 por aluno
Participação em bancas – 0,5 por banca
Monitorias- 0,5 por semestre
Experiência em empresa em área afim – 0,5 por semestre

Valor máximo
Média de curso
1,0
0,5
0,5
10
Valor máximo

Pontuação

Peso
40%
Total: ____
Peso

Pontuação

10 *
10 *

Total B
C –Produção Acadêmica
Artigos publicados ou aceitos - 3,0 pts por trabalho
Capítulo de livros publicados, livros publicados – 2,0 pts por trabalho
Trabalhos completos ou resumo expandido publicado - 1 pt por resumo
Resumo publicado - 0,5 pt por resumo
Realização de conferencia, palestras, exposições ou trabalho apresentado em
evento cientifico - 0,5 pt por atividade
Total C

10 *
10 *
10 *
10 *
10 *
Valor máximo

20%
Total: ____
Pontuação

Peso

10 *
10 *
10 *
10 *
10 *

20%

10 *
Total: ____

D- Atividades de Pesquisa
Participação em projetos de pesquisa - 2,0 por projeto
Iniciação Científica – 2,0 por ano
Total C

Valor máximo
10 *
10 *
10 *

Pontuação

Peso
20%
Total: ____

* Qualquer nota superior 10 terá o excesso desprezado.
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ANEXO IV

SELEÇÃO 2016.1
MESTRADO
_______________________________________
A – Titulação Acadêmica
Diploma de graduação
Certificado de Especialização - mínimo de 360 h ou segundo Mestrado
Certificado de Aperfeiçoamento - mínimo de 180 h
Cursos com mais de 100 h - 0,25 cada, máximo de 0,5
Total A
B - Atividades de Ensino e Monitoria
Experiência de Ensino, Nível Superior e Técnico, ou em empresa (na área
ou em área afim) – 2,0 pt por ano
Monitorias/Estagio- 1,0 pt por semestre
Total B
C –Produção Acadêmica

Valor máximo
Coeficiente de
rendimento
1,0
0,5
0,5
10
Valor máximo

D - Atividade de Pesquisa
Iniciação Científica – 2,0 pt por semestre
Participação em projetos – 2 por projeto
Total D

Peso
40%
Total: ____

Pontuação

Peso

5,0

10%

5,0
10
Valor máximo

Artigo publicados ou aceitos – 3,0 pt por trabalho
Capítulo de livros publicados, livros publicados – 2,0 pt por trabalho
Trabalhos completos ou resumo expandido publicado – 1,0 pt por resumo
Resumo publicado - 0,5 pt por resumo
Total C

Pontuação

Total: ____
Peso

Pontuação

10*
10*
10*
10*

20%

Total: ____

10*
Valor máximo
10*
10*
10*

Pontuação

Peso
30%
Total: ____

Total Geral

* Qualquer nota superior 10 terá o excesso desprezado.

ANEXO V

FORMULÁRIO DE RECURSO
Preencher e entregar à Secretaria do PPGGeologia-UFBA
no prazo estabelecido em edital.
Etapa:

( ) Inscrição

( ) Prova de Inglês

( ) Currículo

( ) Arguição do Projeto
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Nome do Candidato:
CPF:
Data:
Assinatura:
Justificativa do Candidato:

Obs.: Recursos sem identificação e assinatura não serão aceitos.
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