UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICA DOS OCEANOS E DA TERRA - DOUTORADO
EDITAL DE SELEÇÃO DOUTORADO PARA O ANO DE 2019

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra (PPG-DOT), no uso de suas
atribuições e em conformidade com o Regulamento para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da
Universidade Federal Fluminense (Resolução CEPEX 498/2016, de 30/11/2016), informa que serão realizadas as
inscrições e seleção de candidatos para o Curso de Pós-Graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra (nível
Doutorado) para ingresso no primeiro e no segundo semestres de 2019, segundo a forma e condições estabelecidas
a seguir.
1. CLIENTELA
Graduados em Geologia, Geofísica, Biologia, Geografia, Oceanografia e áreas afins, com mestrado em qualquer
área.
2. INSCRIÇÃO
As
inscrições
serão
realizadas
apenas
pelo
formulário
eletrônico
disponível
em https://goo.gl/forms/rIQzgtStAHYmRk5i2, que inclui o envio de documentos escaneados e gravados no formato
PDF. Posteriormente, a documentação solicitada impressa deverá ser entregue em envelope lacrado no dia da
realização da 2° Etapa de seleção (Apresentação dos Projetos). Não haverá conferência da documentação no
ato da entrega dos documentos, porém a entrega da documentação incompleta desclassificará automaticamente
o candidato.
A documentação dos alunos que não forem selecionados ficará disponível para retirada até 30 dias após a
divulgação do resultado final. Após este prazo os documentos serão descartados.
Local: Departamento de Geologia e Geofísica - EGG
Instituto de Geociências/UFF
Secretaria de Pós-Graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra
Av. Gen. Milton Tavares de Souza, s/nº - 4º andar
Campus da Praia Vermelha - Gragoatá
24210-346 - Niterói - RJ
Período de Inscrição:
Seleção 01-2019
Inscrições online de 15/02 a 28/02/2019 pelo endereço eletrônico https://goo.gl/forms/rIQzgtStAHYmRk5i2
Seleção 02-2019
Inscrições online de 01/07 a 14/07/2019 pelo endereço eletrônico https://goo.gl/forms/rIQzgtStAHYmRk5i2
As solicitações para realização de prova fora do Estado do Rio de Janeiro deverão ser feitas durante o período de
inscrição estabelecido no edital através do e-mail : maristelamoreira@id.uff.br

Documentação exigida para carregamento no formulário eletrônico:

a) Currículo Lattes (não documentado e com foto) gravado no formato PDF diretamente do site do CNPq
http://lattes.cnpq.br. Não serão aceitos outros tipos de currículos, devendo ser exclusivamente no formato
Currículo Lattes do CNPq, devidamente atualizado. Na falta deste Currículo Lattes o candidato estará
automaticamente desclassificado;

b) Diploma de Curso de Graduação (frente e verso), e/ou certificado de conclusão devidamente assinado,
escaneado e gravado em um único arquivo no formato PDF. Observação: Títulos obtidos no exterior deverão
estar de acordo com a Resolução n. 18/2002 do CEP (em anexo), que dispõe sobre aceitação de títulos
obtidos no exterior para fins de continuidade de estudos na UFF);
c) Diploma de Curso de Mestrado (frente e verso), e/ou certificado de conclusão devidamente assinado,
escaneado e gravado em um único arquivo no formato PDF. Observação: Títulos obtidos no exterior deverão
estar de acordo com a Resolução n. 18/2002 do CEP (em anexo), que dispõe sobre aceitação de títulos
obtidos no exterior para fins de continuidade de estudos na UFF);
d) Histórico escolar do Mestrado (frente e verso), escaneado e gravado em um único arquivo no formato PDF.
Observação: Títulos obtidos no exterior deverão estar de acordo com a Resolução n. 18/2002 do CEP (em
anexo), que dispõe sobre aceitação de títulos obtidos no exterior para fins de continuidade de estudos na
UFF);
e) Uma fotografia individual em formato JPG ou PNG com no máximo 1 megabytes, colorida, com fundo
branco, tirada preferencialmente em 2018, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e o
seu tronco. Em caso do uso de óculos, a lente deve ser transparente e sem reflexo (óculos de sol não é
permitido). A fotografia será utilizada para a identificação facial do candidato no momento de realização das
provas. O candidato que enviar sua fotografia sem alguma das especificações citadas, de tal forma que
impeça ou dificulte a sua identificação, poderá, a critério do programa de pós-graduação, ser submetido a
identificação especial no dia de realização das provas. Não terá a inscrição validada o candidato que não
enviar a fotografia.
f)

Carteira de Identidade (não aceitaremos carteira de habilitação) e CPF escaneados em um único arquivo
no formato PDF. Candidatos estrangeiros deverão utilizar a RNE (Registro Nacional de estrangeiro) no lugar
da Carteira de Identidade e deverão marcar o campo correspondete de “candidato estrangeiro”.

g) Plano de trabalho devidamente preenchido (modelo disponível no site do Programa (http://www.dot.uff.br/)
gravado em formato PDF contendo claramente o título do projeto de doutorado e o nome do orientador.

Observações gerais:
Neste edital não serão necessárias cartas de recomendação.
O orientador indicado no formulário eletrônico irá receber um email com um link para preenchimento do Formulário
de Aceite do Orientador com a nota da entrevista e com a indicação da área de concentração do projeto do
candidato. Fica a critério do futuro orientador solicitar cartas de recomendação para o candidato. Porém, é
necessário observar que, no momento da realização das etapas de seleção dos candidatos, todos os respectivos
orientadores já deverão ter preenchido os formulários de cada candidato. Na ausência desta documentação o
candidato estará automaticamente desclassificado.
O Programa não garante a concessão de bolsa de estudos para os candidatos aprovados. A disponibilidade de
bolsas depende das agências de fomento e serão distribuídas de acordo com os critérios estabelecidos pelas
mesmas e por deliberação da Coordenação do Curso do PPG-DOT. Todo candidato classificado deverá informar à
Coordenação do Curso se possui bolsa de estudos concedida através de sua instituição de origem, ou de outra
agência de fomento. No caso de candidatos estrangeiros, sem visto permanente no Brasil, a Coordenação do PPGDOT deliberará sobre a possível concessão de bolsa de estudo do programa, caso disponível. O número de bolsas
disponíveis a cada ano depende das concessões anuais das agências de fomento, e sua distribuição depende dos
critérios fixados pela Comissão de Bolsas do Programa.

3. CALENDÁRIO SELEÇÃO

Seleção 01-2019
12 de março de 2019
das 9 as 12 hs

1° Etapa: Prova de Inglês (obrigatória, eliminatória e classificatória).
Apenas será permitido o uso de dicionário impresso.

15 de março de 2019

Resultado da 1° Etapa no site htp://www.dot.uff.br. Apenas candidatos
habilitados na 1° Etapa poderão seguir para a 2° Etapa

18 de março de 2019

Período de recurso via e-mail para a secretaria do PPG-DOT:
maristelamoreira@id.uff.br
Anexar no e-mail carta assinada pelo candidato justificando a
solicitação de revisão da avaliação

22 de março de 2019
das 10 às 17 horas
Esta etapa não terá a
presença dos candidatos

2° Etapa: Apresentação, entrega e defesa do Plano de Trabalho
(obrigatória, eliminatória e classificatória).
3ª Etapa: Análise de documentos e avaliação dos currículos Lattes
(obrigatória e classificatória).

27 de Março de 2019

Resultado Final no site htp://www.dot.uff.br.

28 de Março de 2019

Período de recurso via e-mail para a secretaria do PPG-DOT:
maristelamoreira@id.uff.br
Anexar no e-mail carta assinada pelo candidato justificando a
solicitação de revisão da avaliação

01 de abril de 2019

Matrícula via e-mail ( as intruções serão enviadas para os candidatos
aprovados)

Seleção 02-2019
18/07/2019
das 09 as 12 hs

1° Etapa: Prova de Inglês (obrigatória, eliminatória e classificatória).
Apenas será permitido o uso de dicionário impresso.

23/07/2019

Resultado da 1° Etapa no site htp://www.dot.uff.br. Apenas candidatos
habilitados na 1° Etapa poderão seguir para a 2° Etapa

24/07/2019

Período de recurso via e-mail para a secretaria do PPG-DOT:
maristelamoreira@id.uff.br
Anexar no e-mail carta assinada pelo candidato justificando a
solicitação de revisão da avaliação

30/07/2019
das 10 às 17 horas

2° Etapa: Apresentação, entrega e defesa do Plano de Trabalho
(obrigatória, eliminatória e classificatória).

Esta etapa não terá a presença dos
candidatos

3ª Etapa: Análise de documentos e avaliação dos currículos Lattes
(obrigatória e classificatória).

02/08/ 2019

Resultado Final no site htp://www.dot.uff.br.

05/08/2019

Período de recurso via e-mail para a secretaria do PPG-DOT:

maristelamoreira@id.uff.br
Anexar no e-mail carta assinada pelo candidato justificando a
solicitação de revisão da avaliação
07/08/2019

Matrícula via e-mail ( as intruções serão enviadas para os candidatos
aprovados)

Obs 1: Do total de vagas, 10% será reservada a candidatos estrangeiros. Caso não hajam candidatos estrangeiros,
a vaga a eles reservada será destinada a candidatos brasileiros aprovados, por ordem de classificação, contemplada
a disponibilidade de orientação.
Obs 2: A apresentação e a defesa do projeto de pesquisa deverão ser realizadas através de slides em Power Point
ou programa similar, tendo a duração mínima de 8 minutos e a duração máxima de 12 minutos, com 5 minutos de
indagações pela banca, ao final da apresentação. Também deverá ser disponibilizado, na mesma data da entrega
dos documentos, um Plano de Trabalho, em formato Word ou similar, com um mínimo de 3 e um máximo de 5
folhas, conforme modelo disponível no site do Programa http://www.dot.uff.br/). A nota final da 3ª etapa será a média
simples da apresentação/defesa e da parte escrita do Plano de Trabalho.
Obs 3: Serão considerados como critérios para avaliação do currículo os seguintes itens, devidamente registrados
no Currículo Lattes do CNPq:
a)
b)
c)
d)
e)

Publicação em periódicos;
Publicação em anais de congresso ou simpósio;
Experiência profissional na área de interesse (funcionário da iniciativa privada ou pública);
Experiência didática (aulas, palestras, cursos ministrados, estágios, monitorias e coordenação de eventos);
Capacitação profissional (participação em cursos, congressos, prêmios, intercâmbios e workshops).

Número de vagas: 40 (quarenta) para os dois processos (1/2019 e 2/2019).
Apenas os 5 (cinco) primeiros colocados de cada processo de seletivo (1/2019 e 2/2019), que optaram pelo
recebimento de bolsa, entrarão na fila de espera de bolsas do programa.
As vagas estão distribuídas entre os professores credenciados. Os e-mails dos professores credenciados
no PPG-DOT estão disponíveis no site www.dot.uff.br
A classificação final resultará da média simples das notas da 1ª (Peso 1), 2ª (Peso 2) e 3ª (Peso 2) etapas,
respeitando o número de vagas oferecidas por cada professor. A nota mínima para aprovação em todas as fases é
6,0 (seis). A classificação para a bolsa respeitará esta ordem.
O desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
IMaior nota na avaliação dos currículos Lattes;
IIMaior nota no projeto;
IIIMaior nota na prova de inglês.
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Departamento de Geologia e Geofísica – LAGEMAR/GISIS/GIECAR
Instituto de Geociências/UFF
Secretaria de Pós-Graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra
Av. Gen. Milton Tavares de Souza, s/nº - 4º andar
Campus da Praia Vermelha - Gragoatá
24210-346 - Niterói – RJ
E-mail para contato:
Secretaria: cpgdot@vm.uff.br
maristelamoreira@id.uff.br

Coordenação: jabneto@id.uff.br
abiliosg@id.uff.br
Homepage: http://www.dot.uff.br/
___________________________________
Prof. José Antonio Baptista Neto
Coordenador
Programa de Pós-Graduação em
Dinâmica dos Oceanos e da Terra

