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EDITAL Nº 1/IEG/UFOPA, DE 4 DE MAIO DE 2016. 

 

PROGRESSÃO ACADÊMICA DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA TERRA 

PARA O BACHARELADO PROFISSIONAL EM GEOLOGIA. 

 

 

 

A Direção do Instituto de Engenharia e Geociências (IEG), em atenção à solicitação do curso de 

Geologia, no uso das atribuições definidas pela Portaria nº 3.114/2014, torna público aos interessados que 

estão abertas, no período fixado no anexo único deste edital, as inscrições para os candidatos ao processo 

seletivo de ingresso no curso de Bacharelado em Geologia. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo para ingresso no curso de Bacharelado em Geologia destina-se aos alunos 

matriculados no Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra, do Instituto de Engenharia e Geociências 

da Ufopa. 

1.2 O processo seletivo para ingresso no curso de Bacharelado em Geologia será homologado pela 

Coordenação do Curso de Geologia e pela Direção do Instituto de Engenharia e Geociências. 

2 DAS VAGAS OFERECIDAS 

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

CURSO VAGAS 

Bacharelado 

em Geologia 
30 

3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1 O período de inscrição no processo seletivo está determinado no calendário apresentado no anexo único 

deste edital. 

3.2 Poderão participar deste processo seletivo os alunos regularmente matriculados no último semestre do 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra que não se enquadram no artigo 10 da Subseção I do 

Capítulo 3 da Resolução Ufopa n°27, de 8 de outubro de 2013. 

3.3 A inscrição no processo seletivo será realizada pelo site da Ufopa, no endereço eletrônico  

https://mobin.ufopa.edu.br/geologia2016, no período de 11 a 14/5/2016, das 8h às 23 horas e 59 minutos 

do dia 14/5/2016. 

3.4 Estarão aptos à inscrição aqueles que finalizaram o 6º semestre do curso de Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciências da Terra do IEG, ou que obtiveram a aprovação de, no mínimo, 85% das disciplinas obrigatórias 

do referido BI em Ciências da Terra. 

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 pelo 

Sistema SIGAA/Ufopa, nos prazos definidos no anexo único deste edital, e divulgadas no site da Ufopa e 

afixada no quadro de avisos da Secretaria da Coordenação do Curso de Geologia. 

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

de Geologia, no IEG, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a data prevista para a divulgação do 

resultado da homologação das inscrições, conforme definido no anexo único deste edital. 

5 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

5.1 Os candidatos com a inscrição homologada serão classificados de acordo com o maior Índice de 

Desempenho Acadêmico Geral (IDA Geral), em ordem decrescente de pontuação, até o limite de vagas 

disponível neste edital. 

6 DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
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6.1 As 30 (trinta) vagas oferecidas para o Curso de Geologia serão preenchidas pelos candidatos aprovados, 

segundo o critério definido no subitem 5.1, em ordem decrescente do valor do IDA Geral. 

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

6.2.1 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 pelo Colegiado do Curso de Geologia e pela Direção do 

IEG. 

7.3 Todos os recursos em relação a este edital devem ser dirigidos à Secretaria do Curso de Geologia, no 

período indicado no anexo único deste edital. 

7.4 O resultado final será divulgado no quadro de avisos da Secretaria do Curso de Geologia e no site da 

Ufopa. 

8 DA MATRÍCULA 

8.1 A matrícula deverá ser efetuada pelo candidato aprovado na Secretaria do Curso de Geologia, no período 

estipulado (anexo único). 

8.2 Se o candidato classificado deixar de efetuar a matrícula no período estabelecido no anexo único deste 

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

9 DA GARANTIA DA VAGA NO CURSO DE GEOLOGIA 

9.1 A garantia da vaga no curso de Geologia, dos alunos aprovados mediante o presente edital, está 

condicionada à integralização do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra do IEG até o segundo 

semestre de 2016. 

9.2 A não integralização do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra do IEG, no período indicado 

no subitem 9.1, implica a perda da vaga no curso de Geologia. 

 

 

 

 

MANOEL ROBERVAL PIMENTEL SANTOS 

Diretor do IEG/Ufopa 

Port. nº 3114, de 16 de 16/12/2014. 
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ANEXO ÚNICO – EDITAL Nº 1/2016 – IEG/UFOPA 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Data Atividade Local/Horário 

4/5/2016 
Lançamento 

do edital 

Site da Ufopa, quadro de avisos do curso 

de Geologia 

11/5 a 

14/5/2016 
Inscrição 

Site da Ufopa, no endereço eletrônico 

https://mobin.ufopa.edu.br/geologia2016, 

até 23 horas e 59 minutos de 14/5/2016 

18/5/2016 

Divulgação 

das 

inscrições 

homologadas 

Quadro de avisos do curso de Geologia, 

site da Ufopa, a partir das 14h 

19/5 a 

20/5/2016 

Recursos 

relativos a 

inscrições 

homologadas 

Secretaria do curso de Geologia, das 8h 

às 12h e das 14h às 18h 

24/5/2016 

Divulgação 

da lista dos 

candidatos 

classificados 

Quadro de avisos do curso de Geologia, 

a partir das 14h 

25/5 a 

27/5/2016 
Matrícula Secretaria do curso de Geologia 

 

 

 

 

MANOEL ROBERVAL PIMENTEL SANTOS 

Diretor do IEG/Ufopa 

Port. nº 3114, de 16 de 16/12/2014. 
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