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EDITAL PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 1052
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GEOLOGIA DO
QUATERNÁRIO
A Coordenação do Curso de Especialização em Geologia do Quaternário
(GEOQUATER), do Departamento de Geologia e Paleontologia (DGP), Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e em cumprimento da
decisão da Comissão Deliberativa do GEOQUATER, nos termos do Regulamento do
Curso e de acordo com as exigências da Resolução CEPG 02/2009, torna pública a
abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Exame de Seleção para a
Pós-graduação lato sensu (Turma 19), nível Especialização para o ano de 2019.

1 – INSCRIÇÕES
As inscrições para o Exame de Seleção de candidatos ao Curso de Especialização em
Geologia do Quaternário do Departamento de Geologia e Paleontologia / Museu Nacional
estarão abertas de 11 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019, exceto sábados,
domingos, feriados e dias com ponto facultativo, de 10 h às 16 h, na secretaria do PPGEO,
localizada no Prédio de Secretarias de Pós-graduação do Museu Nacional (Horto
Botânico), Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro. O curso é gratuito e
oferecerá no máximo 15 (quinze) vagas.

1.1. Documentação exigida para a inscrição no exame de seleção para a
Especialização
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido.
b) Cópia autenticada do diploma de graduação ou da declaração de conclusão de
curso fornecida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC (a
autenticação pode ser feita pelo coordenador do GEOQUATER ou secretário do DGP,
mediante apresentação do documento original);

c) Histórico escolar;
d) Currículo documentado;
e) Cópias da identidade, CPF, título de eleitor e certificado de reservista.
NOTA: O formulário pode ser solicitado pelo e-mail geoquater@mn.ufrj.br, pelo site
http://www.museunacional.ufrj.br/dgp/GeoQuater.html ou diretamente na secretaria do
PPGEO no momento da inscrição.

1.2. Os documentos para a inscrição deverão ser entregues diretamente na secretaria ou
enviados pelo Correio com data de postagem até o dia 15 de fevereiro de 2019. Não
serão aceitas inscrições através de fax ou e-mail.

1.3. Só serão aceitas inscrições com a documentação completa e na
forma exigida pelo presente edital.
1.4. A lista das inscrições homologadas, com os nomes dos candidatos que atenderam
aos requisitos de inscrição estabelecidos neste Edital, estará disponível no Quadro de
Avisos da Biblioteca do Horto até às 12 h do dia 26/02/2019.

2 - CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DA SELEÇÃO PARA O CURSO
2.1. A seleção dos candidatos ao curso de Especialização em Geologia do Quaternário
terá duas etapas:
a) PRIMEIRA ETAPA: Prova escrita de inglês no dia 11/03/2019 às 10:00 h. A
prova será realizada na sala 102 do Pavilhão de Ensino no Horto Botânico;
b) SEGUNDA ETAPA: Defesa do currículo com os candidatos aprovados na
PRIMEIRA ETAPA, a ser realizada nos dias 13/03/2019 e 14/03/2019 (com a
presença apenas dos membros da comissão de seleção e do candidato).

2.2. As etapas do processo de seleção são consecutivas e têm caráter
eliminatório.

3 – DA PROVA DE INGLÊS
3.1. A prova será a leitura de um texto de assunto relativo à Geologia em inglês. O
aluno deverá responder as questões sobre o texto em português.

3.2. Será permitido o uso de dicionário inglês-português/português-inglês.

3.3. Os candidatos terão até 2 (duas) horas para realizar a prova escrita de inglês. Esta
será redigida em papel em branco, entregue por pessoal responsável no momento da
prova.

3.3.1. As provas serão anônimas. Cada prova será identificada por um número, que se
tornará, a partir dali, o número de identificação do candidato. O nome do candidato ou
qualquer outra forma de identificação que não o número não poderá aparecer nas folhas
da prova.

3.3.2. As provas serão mantidas no anonimato durante a correção pelos membros da
Comissão de Seleção, que só terão acesso à lista nominal com a correspondência
numérica após terem corrigido as provas e determinado quais os candidatos estão
qualificados para a próxima fase.

3.4. O resultado da prova de inglês será divulgado no dia 12/03/2019 até às 13 h na
secretaria do PPGEO.

3.5. Serão considerados aprovados na prova de inglês os candidatos que obtiverem
conceito igual ou superior a C (A – 10,0 a 9,0; B – 8,9 a 8,0; C – 7,9 a 7,0; D – 6,9 a
6,0; E < 6,0).

4 – DA DEFESA DO CURRÍCULO
4.1. Após às 15 h do dia 12/03/2019, será divulgada uma lista com a ordem dos
candidatos para a defesa do currículo, que será realizada nos dias 13/03/2019 e

14/03/2019, na sala 102 do Pavilhão de Ensino, Horto Botânico do Museu Nacional,
entre 10:00h e 17:00h.

4.2. Durante a defesa do currículo, a Comissão de Seleção apreciará, principalmente, os
seguintes aspectos:
a) disponibilidade do candidato para a carga horária exigida pelo Curso que se distribui
em aulas às terças e quintas, de 9:00 às 17:00h e em trabalhos de campo, inclusive nos
finais de semana.
b) Experiência profissional;
c) Qualidade da trajetória acadêmica individual, representada pela produção acadêmica
(resumos e trabalhos publicados); participação em eventos técnico-científicos; em
Jornada de Iniciação Científica; pelo coeficiente de rendimento (CR) durante a

graduação; bolsas acadêmicas; monitorias; prêmios e distinções; estágios; e outros
cursos de graduação ou pós-graduação stricto sensu e lato sensu;

4.3. A Comissão então se reunirá em caráter reservado e classificará até 15 (quinze)
candidatos melhores colocados;

4.4 Os candidatos classificados na 16ª e 17ª colocação serão divulgados, e poderão ser
convocados a matricularem-se no caso de haver alguma desistência até o término da
segunda semana do curso.

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. O resultado final será divulgado até às 17 h do dia 15/03/2019 na secretaria do
PPGEO ou solicitado à coordenação do curso pelo e-mail geoquater@mn.ufrj.br.

5.2. As matrículas serão realizadas na secretaria do PPGEO no dia 18/03/2019 entre
10 h e 16 h.

6 - REVISÃO DE PROVA
6.1. A solicitação de revisão das provas de inglês deverá ser realizada até às 13:30 h
do dia 12/03/2019 diretamente na secretaria do curso.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.
Luciana Witovisk Gussella
Coordenadora Geoquater

Endereço para correspondência:
Profª Luciana Witovisk Gussella
Departamento de Geologia e Paleontologia (DGP)
Curso de Especialização em Geologia do Quaternário (GEOQUATER)
Museu Nacional/UFRJ
Quinta da Boa Vista, s/n. São Cristóvão. CEP 20940-040
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
e-mail: geoquater@mn.ufrj.br

Calendário de Seleção
Período de Inscrição
Homologação dos candidatos aptos ao
processo
de seleção
Prova de Língua Estrangeira (Inglês)
Resultado Prova de Língua Estrangeira
Revisão da prova de língua estrangeira
Defesa de Currículo
Resultado final
Matrículas
Início das aulas

11/02/2019 a 15/02/2019
26/02/2019 (terça-feira)
11/03/2019 (segunda-feira)
12/03/2019 (terça-feira)
12/03/2019 (terça-feira)
13/03/2019 e 14/03/2019 (quarta e
quinta-feira)
15/03/2019 (sexta-feira)
18/03/2019
19/03/2019

