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CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

EDITAL 751

de 2021, publicado no Boletim da UFRJ nº 37, de 16 de setembro de 2021 e seu resumo no DOU de 1º de setembro de 2021.

• Alteração 1:
Onde diz: ppggprocessoseletivo@gmail.com
Mudar para: ppggprocessoseletivo@igeo.ufrj.br

• Alteração 2:

• Alteração 3:
 

2021-2022-ppgg-2/
• Alteração 4: 

Alterar o link

• Alteração 5: 
Onde diz:
Obs.: As comprovações do Curriculum Vitae devem ser enviadas em uma pasta compactada (em formato.zip ou.rar) separada dos demais documentos. Poderão 

ser cópias simples e completas de todos os trabalhos realizados e publicados. Cada atividade ou produção constante do Currículo em formato Lattes deve ser 
numerada seguindo a ordem de apresentação no mesmo, em documento PDF único, seguindo a ordem do barema constante na Norma 1 de 2017 do PPGG/UFRJ.
(disponível na home page 

Mudar para:
Obs.: As comprovações do Curriculum Vita

ser cópias simples e completas de todos os trabalhos realizados e publicados. Cada atividade ou produção constante do Currículo em formato Lattes deve ser 
numerada seguindo a ordem de apresentação no mesmo, segundo a ordem do barema constante na Norma 1 de 2017 do PPGG/UFRJ. (disponível em: http://www.

• Alteração 6: (Na parte de Observações das inscrições, pag 4 e pag 7)
Onde diz:
Observações: 

meio digital: Os alunos devem enviar e-mail contendo os todos os documentos listados acima para o endereço: ppggprocessoseletivo@gmail.com
2. Não serão deferidas as inscrições de candidatos com documentação incompleta ou fora do período de inscrição, nem a substituição de documentos posteriormente 

à sua entrega. 
3. Não serão deferidas as inscrições enviadas para qualquer outro e-mail que não o indicado no item 1 destas observações. 

Mudar para:

2. As(Os) candidatas(os) que apresentarem cópia de documento falso, alteração de informações em relação ao documento original, ou ainda utilizarem quaisquer 

3. Não serão deferidas as inscrições de candidatos com documentação incompleta ou fora do período de inscrição, nem a substituição de documentos posteriormente 
à sua entrega;

4.Os documentos a serem encaminhados deverão ser agregados em 5 (cinco) diferentes tipos de arquivos, em formato pdf. Cada tipo corresponde a um único conjunto 
de documentos agregados, conforme tabela abaixo:

Tipo Siga o modelo abaixo (Obrigatório) Documentos do Mestrado Documentos do Doutorado

1 Documentos para inscrição Nome_Sobrenome_Curso_inscrição.pdf Itens 1, 2*, 3, 4, 5*, 7 e 8
Itens 1, 2*, 3, 4, 5*, 6*,  

8, 9 e 11

2 Curriculum em formato lattes Nome_Sobrenome_Curso_Lattes.pdf 6 7

3 Lista Barema preenchida Nome_Sobrenome_Curso_Barema.pdf Barema** Barema**

4
Cópias documentos 

comprobatórios do Curriculum
Nome_Sobrenome_Curso_Documentos_Lattes.pdf

Itens 2*, 5* 
e Obs. do item 6

Itens 2*, 5*, 6* 
e Obs. do item 7

5 Anteprojeto Nome_Sobrenome_ Curso_Anteprojeto.pdf Item 9 Item 10

* Fazem parte de procedimentos distintos. 

Em “_curso_” indique o curso escolhido (Mestrado ou Doutorado);


