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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS APLICADAS E 

GEODINÂMICA 

 

EDITAL Nº 004/2017 

 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM GEOCIÊNCIAS APLICADAS E GEODINÂMICA 

PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O 

PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2018. 

 

 

PREÂMBULO 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica, no 

uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 003/2017, nos 

itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital. 

 

ITENS 5.4 e 5.5 
 

Onde se lê: 

5.4. Prova de conhecimentos: Serão convocados para esta etapa os candidatos que alcançarem a 

pontuação prevista no item 5.3. A prova consistirá de questões discursivas e/ou objetivas e terá 

caráter eliminatório e classificatório, devendo o candidato obter no mínimo 50 (cinquenta) 

pontos. A prova será avaliada por, no mínimo, 02 (dois) docentes do Programa de Geociências 

Aplicadas e Geodinâmica e a nota final atribuída será a média das 02 (duas) notas. Serão 

considerados, adicionalmente, na correção das questões, os aspectos relativos à organização das 

respostas, gramática e ortografia. 

 

5.5. Prova de interpretação e/ou compreensão de texto em Língua Inglesa: Serão convocados 

para esta etapa os candidatos que alcançarem a pontuação prevista no item 5.3. Essa avaliação é 

classificatória. A não realização da prova pelo candidato convocado implicará em sua 

desclassificação automática. Os candidatos terão que ler o mesmo texto de periódico 

internacional de divulgação científica ou artigo técnico de tema amplo. Cada síntese ou sumário, 

escrito em português, inglês ou espanhol, será avaliado por, no mínimo, 02 (dois) docentes da 

Comissão de Seleção do Programa de Geociências Aplicadas e Geodinâmica e a nota final 

atribuída será a média das 02 (duas) notas. 
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Leia-se: 

5.4. Prova de conhecimentos: A prova consistirá de questões discursivas e/ou objetivas e terá 

caráter eliminatório e classificatório, devendo o candidato obter no mínimo 50 (cinquenta) 

pontos. A prova será avaliada por, no mínimo, 02 (dois) docentes do Programa de Geociências 

Aplicadas e Geodinâmica e a nota final atribuída será a média das 02 (duas) notas. Serão 

considerados, adicionalmente, na correção das questões, os aspectos relativos à organização 

das respostas, gramática e ortografia. 

 

5.5. Prova de interpretação e/ou compreensão de texto em Língua Inglesa: Essa avaliação é 

classificatória. A não realização da prova pelo candidato convocado implicará em sua 

desclassificação automática. Os candidatos terão que ler o mesmo texto de periódico 

internacional de divulgação científica ou artigo técnico de tema amplo. Cada síntese ou sumário, 

escrito em português, inglês ou espanhol, será avaliado por, no mínimo, 02 (dois) docentes da 

Comissão de Seleção do Programa de Geociências Aplicadas e Geodinâmica e a nota final 

atribuída será a média das 02 (duas) notas. 

 

 

 

 

 

Brasília, DF, 30 de outubro de 2017. 

 

 

PROF. DR. GUSTAVO MACEDO DE MELLO BAPTISTA  

COORDENADOR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS APLICADAS 

E GEODINÂMICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 


