
 ESPECIALIZAÇÃO EM 

GEOLOGIA DO QUATERNÁRIO 
 

Processo nº 23079.205888/2023-61 

EDITAL PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 194/2023 de 09 de fevereiro de 2023 

  
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 12/2020, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Exame de Seleção para 
a Pós-graduação lato sensu (Turma 22), nível Especialização para o ano de 2023. 

  

1 – INSCRIÇÕES 
1.1.  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 03 a 09 de março de 2023 e ocorrerá de 
forma exclusivamente on-line através do e-mail geoquater@mn.ufrj.br. O curso é gratuito e oferecerá no máximo 15 
(quinze) vagas. O calendário oficial é apresentado no ANEXO I deste edital. 

1.2.  Documentação exigida para a inscrição no exame de seleção para a Especialização: 
a)  Formulário de inscrição (ANEXO II e disponível em http://www.museunacional.ufrj.br/dgp/GeoQuater.html) 

devidamente preenchido e em formato PDF. O candidato deverá nomear o arquivo a ser enviado como 
“1_Inscrição_Nome do candidato.pdf”. 

b)  Cópia do diploma de graduação ou da declaração de conclusão de curso fornecida por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC em formato PDF. Esse documento deverá ser posteriormente comprovado de forma presencial, 
no momento da matrícula. O candidato deverá nomear o arquivo a ser enviado como “2_Diploma_Nome do 
candidato.pdf”. 

c)  Histórico escolar em formato PDF. O candidato deverá nomear o arquivo a ser enviado como “3_Historico_Nome do 
candidato.pdf”. 

d)  Currículo Lattes (lattes.cnpq.br) atualizado em formato PDF. O candidato deverá nomear o arquivo a ser enviado como 
“4_Curriculo_Nome do candidato.pdf”. 

e)  Documentos comprobatórios do Currículo Vitae/Lattes: todos os itens passíveis de serem pontuados no currículo 
devem estar devidamente comprovados. Colocar todos os documentos em ordem sequencial (ver ordem de 
apresentação e mais detalhes no ANEXO III). O candidato deverá nomear o arquivo a ser enviado como “5_Documentos 
comprobatórios_Nome do candidato.pdf”. 

e)  Cópias da identidade, CPF, título de eleitor e certificado de reservista (se aplicável) em PDF. Colocar todos os 
documentos em um único arquivo PDF. O candidato deverá nomear o arquivo a ser enviado como “6_Documentos 
pessoais_Nome do candidato.pdf”. 

1.3.  Todos os documentos mencionados no item 1.2 deverão ser enviados em um único e-mail intitulado “Inscrição Geoquater 
2023_Nome do candidato” para o endereço geoquater@mn.ufrj.br até as 23:59h (horário de Brasília) do dia 09/03/2023. 

1.4.  Só serão aceitas inscrições com a documentação completa e na forma exigida pelo presente edital. 
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1.5.  A lista das inscrições homologadas, com os nomes dos candidatos que atenderam aos requisitos de inscrição 
estabelecidos neste Edital, será divulgado no site http://www.museunacional.ufrj.br/dgp/GeoQuater.html assim como na 
página do Facebook do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100057387132827) no dia 10/03/2023, conforme o calendário divulgado no 
ANEXO I. 

  

2 – O PROCESSO SELETIVO 
2.1.  O Processo Seletivo para o Curso de Especialização em Geologia do Quaternário será conduzido por uma Banca de 

Seleção designada para essa finalidade pela Comissão Deliberativa do Geoquater a ser divulgada segundo o calendário 
do ANEXO I. 

2.2.  A seleção dos candidatos ao curso de Especialização em Geologia do Quaternário terá duas etapas: 
a)  PRIMEIRA ETAPA: Prova escrita de língua estrangeira (inglês) a ser realizada no dia 13/03/2023 às 10 h, conforme o 

calendário apresentado no ANEXO I. A prova será realizada na sala 102 do Pavilhão de Ensino, Horto Botânico do 
Museu Nacional; 

b)  SEGUNDA ETAPA: Arguição do currículo com os candidatos aprovados na PRIMEIRA ETAPA, a ser realizada nos dias 
15/03/2023 e 16/03/2023 (com a presença apenas dos membros da Comissão de Seleção e do candidato), também a 
ser realizada na sala 102 do Pavilhão de Ensino, Horto Botânico do Museu Nacional. 

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

  

3 – DA PROVA DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
3.1.  A prova consistirá na leitura e interpretação de um texto que aborde temas relativos à Geologia e/ou áreas afins escrito 

originalmente em língua inglesa. 
3.2.  O aluno deverá responder as questões sobre o texto em português e é permitido o uso de dicionário inglês-

português/português-inglês. 
3.3.  Os candidatos terão até 2 (duas) horas para realizar a prova escrita em inglês. Esta será redigida em papel as ser 

entregue por pessoal responsável no momento da prova. 
3.3.1.  Antes do início da prova cada candidato receberá um número de identificação individual que será utilizado para 

identificar sua folha de respostas. O nome do candidato ou qualquer outra forma de identificação que não o 
número de identificação fornecido não poderá aparecer na folha de respostas. 

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 de identificação após terem corrigido as provas e 
determinado a nota final de cada candidato. 

3.4.  O resultado da prova de inglês será divulgado no dia 14/03/2023 até as 10 h no site do Geoquater 
(http://www.museunacional.ufrj.br/dgp/GeoQuater.html) assim como na página do Facebook do Departamento de 
Geologia e Paleontologia do Museu Nacional (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057387132827). 

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 ≤ 5,9). 

3.6.  Cada candidato terá o direito de solicitar única e exclusivamente a revisão de sua própria prova de inglês. 
3.6.1.  A revisão será realizada na presença de pelo menos um dos membros da Comissão de Seleção que tenha 

participado do processo de correção; 
3.6.2.  A solicitação de revisão deverá ser realizada até as 13 h 00 min do dia 14/03/2023 através do e-

mail geoquater@mn.ufrj.br; 
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3.6.3.  A revisão será realizada a partir das 14 h do dia 14/03/2023 e obedecerá a ordem de solicitação de revisão. 

  

4 – DA DEFESA DO CURRÍCULO 
4.1.  Até as 18:00 h do dia 14/03/2023, será divulgada uma lista com a ordem dos candidatos para a arguição do currículo, 

que será realizada nos dias 15/03/2023 e 16/03/2023 (a depender do número de candidatos), entre 09 h e 17 h. 
4.2.  Durante a arguição 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 teórico-práticas às 
terças e quintas-feiras, de 9 h às 17 h e em eventuais 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; 

4.2.1.  O desempenho profissional e acadêmico será pontuado a partir da avaliação do Currículo Lattes apresentado 
pelos candidatos, se devidamente comprovado. 

4.2.2.  A tabela de pontuação é apresentada no ANEXO III. 
4.3.  A arguição do currículo será gravada e poderá ser disponibilizada ao candidato que a solicitar formalmente à 

Coordenação do Geoquater; 
4.4.  Após todos os candidatos selecionados terem seu currículo arguido, a Comissão de Seleção se reunirá em caráter 

reservado e classificará os 15 (quinze) melhores candidatos; 
4.5.  Os candidatos classificados na 16ª e 17ª colocação serão divulgados, e poderão ser convocados a se matricularem caso 

ocorra alguma desistência antes do término da segunda semana do curso. 

  

5 – RESULTADO PRELIMINAR E FINAL 
5.1.  O resultado preliminar será divulgado até as 12 h do dia 17/03/2023 no site do Geoquater 

(http://www.museunacional.ufrj.br/dgp/GeoQuater.html) assim como na página do Facebook do Departamento de 
Geologia e Paleontologia do Museu Nacional (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057387132827). 

5.2.  Caso ocorra alguma divergência sobre o resultado apresentado, o candidato poderá solicitar uma revisão da decisão 
até as 14 h do dia 17/03/2023. A solicitação deve ser enviada para o e-mail geoquater@mn.ufrj.br e conter uma 
justificativa fundamentada para o pedido de revisão. 
5.2.1.  A resposta ao pedido de revisão será feita diretamente ao candidato e pode apresentar um dos seguintes 

resultados: 
a)  Solicitação indeferida - caso a justificativa/fundamentação seja ausente ou incoerente; 
b)  Solicitação deferida a favor - caso a justificativa seja fundamentada e a revisão altere o resultado a favor do 

candidato; 
c)  Solicitação deferida sem alteração – caso, apesar de fundamentado, o pedido de revisão não altere o 

resultado final do candidato. 
5.3.  O resultado final será divulgado até as 17 h do dia 17/03/2023 no site do Geoquater 

(http://www.museunacional.ufrj.br/dgp/GeoQuater.html) assim como na página do Facebook do Departamento de 
Geologia e Paleontologia do Museu Nacional (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057387132827). 

5.4.  As matrículas serão realizadas através da Coordenação do Geoquater no dia 20/03/2023 entre 10 h e 16 h, na sala 102 do 
Pavilhão de Ensino, Horto Botânico do Museu Nacional. 
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5.4.1.  No momento da matrícula o candidato aprovado deverá apresentar os documentos originais utilizados para 
inscrição no processo seletivo para conferência simples. São eles: diploma de graduação ou declaração de 
conclusão de curso fornecida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; histórico escolar e 
documentos pessoais (identidade, CPF, título de eleitor e certificado de reservista, se aplicável). 

  

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Deliberativa do Geoquater. 
6.2.  O curso seguirá o calendário trimestral da UFRJ para 2023 (Resolução CONSUNI/CET Nº 104/2022) com início previsto do 

trimestre letivo para 20/03/2023. 
  

Edital aprovado em Reunião Extraordinária da Comissão Deliberativa do Geoquater, em 25/01/2023 e pela CPGP/MN em 
09/02/2023 

  

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Richard Leite Faulstich, Coordenador(a), em 
15/02/2023, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 
8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufrj.br/autentica, informando o 
código verificador 2772243 e o código CRC 9B1AEAC9. 
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ANEXOS AO EDITAL 

ANEXO I - Calendário do Processo Seletivo para o 
Curso de Especialização em Geologia do Quaternário 

Turma 22 – Ano 2023 
  
Divulgação da Banca de Seleção Até 17/02/2023 

Período de Inscrição 03/03/2023 a 09/03/2023 – até 23:59 h 

Homologação dos candidatos aptos ao processo de seleção 10/03/2023 (sexta-feira) – até 17 h 

Prova de Língua Estrangeira (Inglês) 13/03/2023 (segunda-feira) – 10 h 

Resultado Prova de Língua Estrangeira 14/03/2023 (terça-feira) – até 10 h 

Revisão da prova de Língua Estrangeira 14/03/2023 (terça-feira) – 14 h 

Divulgação dos candidatos aptos para Arguição de Currículo 14/03/2023 (terça-feira) – até 18 h 

Arguição de Currículo 15/03/2023 e 16/03/2023 (quarta e quinta-feira) 

Resultado preliminar 17/03/2023 (sexta-feira) – até 12 h 

Interposição de revisão 17/03/2023 – até as 14 h 

Resultado Final 17/03/2023 (sexta-feira) – até 17 h 

Matrículas 20/03/2023 (segunda-feira) 

Início das Aulas 21/03/2023 (terça-feira) 
  

  

  

  

  



   

GeoQuater, Museu Nacional/UFRJ, Quinta da Boa Vista s/n, 
São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 20940-040 
dgp.museunacional.ufrj.br/geoquater 
geoquater@mn.ufrj.br 

 

 ESPECIALIZAÇÃO EM 

GEOLOGIA DO QUATERNÁRIO 
 
Anexo II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – TURMA 22 
(INSCRIÇÕES DE 03 a 09/03/2023) 

Número de 
inscrição: 

 

 (Para preenchimento pela Coordenação) 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo:  

Filiação:  

  

Naturalidade:  Nacionalidade:  

Data de nascimento: __ / __ / _____ Estado civil:  Cor:  

Sexo:  Tipo sanguíneo:  Fator RH:  
 

CONTATOS 

Telefones: (__) _____-____ (__) _____-____ (__) _____-____ E-mail:  

Endereço:  

Bairro:  CEP:  

Cidade:  UF:  
 

DOCUMENTOS 

Identidade:  Órgão expedidor:  Expedição: __ / __ / ____ 

CPF:  

Título de eleitor:  Zona:  Seção:  UF:  

Certificado de Dispensa 
Militar: 

 Órgão:  UF:  

 

FORMAÇÃO 

Graduação em:  Ano:  

Instituição de ensino:  
 

Atenção:  Estou ciente que o processo seletivo ocorrerá no período de 09/03/2020 a 13/03/2020. 
 

Assinatura:  Data: __ / __ / _____ 

 

  



 

ANEXO III: AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE/LATTES 

Nome do Candidato: __________________________________________________________ Data: _____/_____/_______ Hora: ____h______min 
  
1. DESEMPENHO ACADÊMICO (LIMITADO A 40 PONTOS) 

Critério Pontuação máxima Pontos obtidos 

Monitoria na área ou áreas afins (2 pontos/semestre) 10 pontos   

Estágio ou Iniciação Científica na área ou áreas afins (4 pontos/semestre) 20 pontos   

Bolsa de extensão universitária/Iniciação Científica, exceto monitoria (4 pontos/semestre) 20 pontos   

Coeficiente de Rendimento (>9 =5 pontos; entre 8 e 9 = 3 pontos, entre 7 e 8 = 1 ponto; 
abaixo de 7 = 0) 5 pontos   

Menção honrosa e outros prêmios (5 pontos/prêmio) 15 pontos   

Subtotal 40 pontos   
  
2. PRODUÇÃO ACADÊMICA (LIMITADO A 40 PONTOS) 
Critério Pontuação máxima Pontos obtidos 
Artigos publicados ou com aceite definitivo do editor em periódicos científicos indexados 
com ISSN (20 pontos cada) 40 pontos   

Resumos publicados em anais de eventos científicos (5 pontos cada) 30 pontos   

Trabalhos completos em anais de eventos científicos ou capítulos de livro (10 pontos cada) 20 pontos   

Participação em evento científico com duração superior a 16 h (5 pontos cada) 20 pontos   

Apresentação de palestras/seminários (5 pontos por evento) 10 pontos   

Subtotal 40 pontos   
  
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO (LIMITADO A 20 PONTOS) 
Critério Pontuação máxima Pontos obtidos 

Experiência profissional na área ou áreas afins com vínculo/bolsa (5 pts/sem.) 10 pontos   

Experiência profissional voluntária/consultoria na área ou áreas afins (3 pts/ semestre) 9 pontos   

Cursos ministrados na área (4 pontos cada) 12 pontos   

Cursos lato sensu na área ou áreas afins (4 pontos cada) 12 pontos   

Cursos stricto sensu na área ou áreas afins (5 pontos cada) 10 pontos   

Participação em comissão organizadora de evento científico com duração superior a 16 h 
(2 pontos cada) 6 pontos   

Participação em projeto de pesquisa/extensão (2 pontos cada) 10 pontos   

Cursos de extensão na área ou áreas afins acima de 4 horas (1 ponto cada) 6 pontos   

Participação em bancas: TCC, seminários, mestrado, PIBIC/PIBITI (3 pts cada) 9 pontos   

Monitoria em evento científico com duração superior a 16 h (1 ponto cada) 5 pontos   

Subtotal 20 pontos   

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (de 0 a 100):_________________ 


