
   
 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS APLICADAS E GEODINÂMICA 

EDITAL Nº. 006/2021 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS APLICADAS E GEODINÂMICA PARA OS CURSOS DE 
MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2021 DA UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

 

1 PREÂMBULO 

1.1 A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o Edital nº 006/2021, de Retificação do Edital nº 005/2021, nos itens a seguir descritos, 
mantendo inalterados os demais itens do Edital. 

 

Onde se lê: 

 

3.5.13 Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) que optarem pela seleção por meio da reserva de vagas 
deverão apresentar o formulário de confirmação da sua autodeclaração até data limite prevista no edital, de 
acordo com o que dispõe a Resolução do CEPE/UnB nº 0044/2020, disponível no Edital e endereçado pelas 
vias previstas também no Edital (se de maneira presencial ou via sistema). 

3.5.14 Candidatos/as indígenas deverão entregar uma Declaração de Pertencimento à Comunidade Indígena 
assinada por liderança ou organização indígena, respectivamente (modelo em anexo), reconhecendo o/a 
candidato/a e seu vínculo ao grupo étnico até data limite prevista no edital, de acordo com o que dispõe a 
Resolução do CEPE/UnB nº 0044/2020, disponível no Edital e endereçado pelas vias previstas também no Edital 
(se de maneira presencial ou via sistema). 

3.5.13 No caso de candidatos/as quilombolas, a confirmação da autodeclaração se baseará na apresentação da 
Declaração de Pertencimento à Comunidade Quilombola assinada por liderança ou organização quilombola 
(modelo em anexo), reconhecendo o/a candidato/a e seu vínculo ao grupo quilombola até data limite prevista 
no edital, de acordo com o que dispõe a Resolução do CEPE/UnB nº 0044/2020, disponível no Edital e 
endereçado pelas vias previstas também no Edital (se de maneira presencial ou via sistema). 

3.5.14 Uma vez classificada/o no processo seletivo, a/o candidata/o autodeclarada/o pessoa com deficiência 
deverá, no momento da matrícula no Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica, 
comprovar sua condição por meio de laudo médico. 

 

Lêia-se:  

 

3.5.13 Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) que optarem pela seleção por meio da reserva de vagas 
deverão apresentar o formulário de confirmação da sua autodeclaração até data limite prevista no edital, de 
acordo com o que dispõe a Resolução do CEPE/UnB nº 0044/2020, disponível no Edital e endereçado pelas 
vias previstas também no Edital (se de maneira presencial ou via sistema). 

3.5.14 Candidatos/as indígenas deverão entregar uma Declaração de Pertencimento à Comunidade Indígena 
assinada por liderança ou organização indígena, respectivamente (modelo em anexo), reconhecendo o/a 
candidato/a e seu vínculo ao grupo étnico até data limite prevista no edital, de acordo com o que dispõe a 
Resolução do CEPE/UnB nº 0044/2020, disponível no Edital e endereçado pelas vias previstas também no Edital 
(se de maneira presencial ou via sistema). 



   
 

 

3.5.15 No caso de candidatos/as quilombolas, a confirmação da autodeclaração se baseará na apresentação da 
Declaração de Pertencimento à Comunidade Quilombola assinada por liderança ou organização quilombola 
(modelo em anexo), reconhecendo o/a candidato/a e seu vínculo ao grupo quilombola até data limite prevista 
no edital, de acordo com o que dispõe a Resolução do CEPE/UnB nº 0044/2020, disponível no Edital e 
endereçado pelas vias previstas também no Edital (se de maneira presencial ou via sistema). 

3.5.16 Uma vez classificada/o no processo seletivo, a/o candidata/o autodeclarada/o pessoa com deficiência 
deverá, no momento da matrícula no Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e GeodinÂmica, 
comprovar sua condição por meio de laudo médico. 

 

Onde se lê: 

 

7 DO CRONOGRAMA 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo para os cursos de Mestrado 
Acadêmico e Doutorado em Geociências Aplicadas e Geodinâmica, bem como da divulgação dos respetivos resultados, 
constam da tabela abaixo: 

 

DATA ETAPA 
HORÁRIO (de Brasília) 

26/04 a 18/05/2021 Período de inscrições Até 18h de 20/05/2021 

19/05/21 Divulgação da homologação das Inscrições Até 12h 

19 e 21/05/2021  Prazo para Recursos 

19/05/2021 de 14h às 17h  
20/05/2021 de 9h às 17h 
21/05/2021 de 9 às 12h 

21/05/21 
Divulgação da homologação das inscrições após recursos e 

convocação para a entrevista e prova de língua inglesa 
Até 16h 

24/05/2021 a 27/05/2021  Realização da avaliação de currículos e de projetos -- 

25/05/2021 (data 
provável) 

Realização da prova de Língua Inglesa 14h30min as 15h30min 

28/05/21 
Divulgação dos resultados da prova de Língua Inglesa e da 

avaliação de currículos e de projetos 
Até 12h 

28/05/21 a 01/06/2021  Prazo para Recursos 

28/05/2021 de 12h às 17h 
31/06/2021 de 9h às 12h 
01/06/2021 de 9 às 12h  

03/06/21 
Divulgação dos resultados da prova de Língua Inglesa e da 

avaliação de currículos e de projetos após recurso. Convocação 
para entrevista 

Até 16h 

07 a 10/06/2021 (data 
provável) 

Realização da entrevista -- 

11/06/2021 (data 
provável)  

Divulgação do resultado preliminar da seleção Até 17h 

14/06/2021 e 15/06/2021  Prazo para Recursos 
14/07/2021 de 9h às 17h  

e 15/07/2021 de 9h às 17h 

15/06/21 
O PPGGAG Informará a comissão de heteroidentificação 

DPG/AAfirmativas 
15/07/21 



   
 

 

17/07/2021 (data 
provável) 

Divulgação do resultado final da seleção Até 17h 

22/06/2021 a 05/07/2021 

 

Confirmação, por escrito, de ingresso no curso por parte dos 
candidatos selecionados, via e-mail: ppggig@unb.br (Anexo VI) 

De 10/07/2021 às 9h  
até 17/07/2021 às 17h 

 

Lêia-se:  

 

7 DO CRONOGRAMA 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo para os cursos de Mestrado 
Acadêmico e Doutorado em Geociências Aplicadas e Geodinâmica, bem como da divulgação dos respetivos resultados, 
constam da tabela abaixo: 

 

DATA ETAPA 
HORÁRIO (de Brasília) 

26/04 a 18/05/2021 Período de inscrições Até 18h de 18/05/2021 

19/05/2021 Divulgação da homologação das Inscrições Até 12h 

19 e 21/05/2021  Prazo para Recursos 

19/05/2021 de 14h às 17h  
20/05/2021 de 9h às 17h 
21/05/2021 de 9 às 12h 

21/05/2021 
Divulgação da homologação das inscrições após recursos e 

convocação para a entrevista e prova de língua inglesa 
Até 16h 

24/05/2021 a 27/05/2021  Realização da avaliação de currículos e de projetos -- 

25/05/2021 (data 
provável) 

Realização da prova de Língua Inglesa 14h30min as 16h30min 

28/05/2021 
Divulgação dos resultados da prova de Língua Inglesa e da 

avaliação de currículos e de projetos 
Até 12h 

28/05/2021 a 01/06/2021  Prazo para Recursos 

28/05/2021 de 12h às 17h 
31/05/2021 de 9h às 12h 
01/06/2021 de 9 às 12h  

03/06/2021 
Divulgação dos resultados da prova de Língua Inglesa e da 

avaliação de currículos e de projetos após recurso. Convocação 
para entrevista 

Até 16h 

07 a 10/06/2021 (data 
provável) 

Realização da entrevista -- 

11/06/2021 (data 
provável)  

Divulgação do resultado preliminar da seleção Até 17h 

14/06/2021 e 15/06/2021  Prazo para Recursos 
14/06/2021 de 9h às 17h  

e 15/06/2021 de 9h às 17h 

16/06/2021 
O PPGGAG Informará a comissão de heteroidentificação 

DPG/Afirmativas 
 

05/07/2021 (data 
provável) 

Divulgação do resultado final da seleção Até 17h 



   
 

 

06/07/2021 a 12/07/2021 

 

Confirmação, por escrito, de ingresso no curso por parte dos 
candidatos selecionados, via e-mail: ppggig@unb.br (Anexo VI) 

Até 12h de 12/07/2021 

 

 

Brasília – DF, 22 de abril de 2021. 

 

 
PROF. DRA. MÔNICA GIANNOCCARO VON HUELSEN 

COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS APLICADAS E GEODINÂMICA  

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - IG 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB 


