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EDITAL Nº 001, de 15 de fevereiro de 2015.  

EDITAL DE PROGRESSÃO ACADÊMICA DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR 
CIÊNCIAS DA TERRA PARA O BACHARELADO PROFISSIONAL DE GEOLOGIA 

 

A Direção do Instituto de Engenharia e Geociências, em atenção à solicitação do 

Programa de Ciências da Terra, no uso das atribuições definidas pela Portaria 3114/2014, 

torna público aos interessados que estão abertas, no período fixado neste Edital, as 

inscrições para os candidatos ao processo seletivo de ingresso nos cursos de 

Bacharelados Profissionais em Geologia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. 

1. Das disposições preliminares 

1.1. O processo seletivo para ingresso nos cursos de Bacharelado Profissional em 
Geologia, Geofísica e Ciências atmosféricas destina-se aos alunos vinculados ao 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra, do Instituto de Engenharia e 
Geociências da UFOPA. 

1.2. O processo seletivo para ingresso nos cursos de Bacharelado Profissional em 

Geologia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, será homologado por uma Comissão de 

Seleção indicada pelo Colegiado do Programa Ciências da Terra e nomeada por Portaria 

emitida pela Direção do Instituto de Engenharia e Geociências. 

1.3. A Comissão de Seleção é constituída pelos professores, Drª. Suzan Waleska 

Pequeno Rodrigues (Representante do Corpo Docente do Curso de Geologia), Dr. Júlio 

Tóta da Silva (Representante do Corpo Docente do Curso de Ciências Atmosféricas), 

Msc. Wilderclay Machado (Representante do Corpo Docente do Curso Bacharelado 

Interdisciplinar) e Dr. Ivan Zevallos (Representante do Corpo Docente do Curso de 

Geofísica). 

 

2. DAS VAGAS OFERECIDAS 

As vagas oferecidas para o ingresso no curso de Bacharelado Profissional estão assim 

distribuídas:  

Ordem Curso Vagas para o primeiro semestre de 2015 

01 BP em Geologia 25 

02 BP em Geofísica 25 

03 BP em Ciências Atmosféricas 25 

 



 

3) DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O período de inscrição para o processo seletivo está determinado no calendário 

apresentado no Anexo I deste Edital. 

3.2. Poderão participar deste processo seletivo os alunos regularmente matriculados no 

último semestre do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra.  

3.3 A inscrição no processo seletivo será realizada na Secretaria do Programa de 

Ciências da Terra, nos dias úteis, no período de 23 à 25/02/2015, de 08:00 às 12:00 e 

de 14:00 às 18:00 horas, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

3.3.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, incluindo 

declaração de ciência e concordância com as condições expostas neste Edital 

(entregue no ato da inscrição); 

3.3.2. Comprovante de Matrícula; 

3.3.3. Histórico do Curso e relatório de notas atualizado. 

3.3.4. Estarão aptos a inscrição aqueles que finalizaram o 6º semestre do curso BI 
do PCdT ou cursado no mínimo 85% das disciplinas do curso BI do PCdT do eixo comum 

com 60% das eletivas do eixo (Geologia e/ou Geofísica e/ou Ciências 
Atmosféricas) escolhido durante o BI PCdT. 
 

3.5. A inscrição do candidato implicará ciência e tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

4) DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições que estiverem de acordo com as condições expostas neste Edital serão 

homologadas pela Comissão de Seleção, nos prazos definidos no Anexo I, e divulgadas 

na Secretaria do Programa de Ciências da Terra. 

4.2 Recursos relativos à homologação de inscrição devem ser encaminhados por escrito à 

Secretaria do Programa de Ciências da Terra, num prazo de 24 horas após a data 

prevista para a divulgação do resultado da homologação das inscrições. 

 

5) DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

5.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação até o limite 

de vagas disponível neste edital; 

5.2. Serão computados os seguintes indicadores como critério de seleção: 

5.2.1.  Índice de Desempenho Acadêmico (IDA) geral. 

5.2.2.  Porcentagem das eletivas citadas no ítem 3.3.4. 

5.2.3. Se o candidato não preencher nenhum dos critérios acima citados não 

poderá concorrer ao edital.  



 

6. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. As vagas oferecidas para cada habilitação serão ocupadas pelos candidatos 

aprovados em ordem decrescente do valor do Indicador de Desempenho. 

6.2. O candidato poderá escolher 3 opções de cursos, em ordem de preferência do 

Programa Ciências da Terra: Geologia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. 

Obs1: Caso a pontuação relacionada aos critérios 5.2.1 e 5.2.2 do candidato 

não contemple a primeira opção de curso, concorrerá a 2ª opção e assim por 

diante. 

 

Obs2: Os candidatos inscritos em primeira opção terão prioridade de 

preenchimento das vagas. O candidato somente concorrerá ao curso de sua 

segunda opção caso as vagas para esse curso não tenham sido preenchidas 

por candidatos que escolheram esse curso como primeira opção. 

6.3. Em caso de empate, o critério para desempate na classificação final será: 

6.3.1. O maior valor do Índice de desempenho Acadêmico geral; 

6.3.2. A idade do candidato, com preferência para o mais idoso. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este processo seletivo. 

7.2. Os casos omissos neste Edital serão deliberados pela Comissão de Seleção. 

7.3. Todos os recursos em relação a este Edital devem ser dirigidos à secretaria do 

Programa de Ciências da Terra. 

7.4. O resultado final será divulgado no mural da Secretaria do Programa de Ciências da 

Terra e no site da UFOPA.  

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. A matrícula deverá ser efetuada pelo candidato aprovado na secretaria do IEG, no 

período estipulado (ANEXO I). 

8.2. Se o candidato classificado deixar de comparecer à matrícula, ou não apresentar a 

documentação exigida, nas datas a serem estabelecidas no Calendário a ser divulgado, 

perderá o direito à vaga, sendo substituído pelo próximo candidato da lista. 

 

ANEXO I – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Data Atividade 



20/02/2015 Lançamento do Edital 

23/02 a 25/02 de 2015 Inscrição até às 12h 

25/02/2015 Divulgação das inscrições homologadas (a partir das 14h) 

26/02/2015 Recursos relativos a inscrições homologadas 

27/02/2015 Divulgação da lista dos candidatos selecionados  

02/03 a 04/03 Matrícula 

 

19 de fevereiro de 2015 
 
 

_____________________________________ 
Diretor do IEG 

Portaria 3114 / 16 DE DEZEMBRO DE 2014. 


