
 

Prezados (as) Candidatos (as): 
 

Segue o link do Google onde será disponibilizado o Tema da Redação da 
Prova do Processo Seletivo de Mestrado e Doutorado - PPG-Geociências para 
ingresso no 1º semestre de 2020. O arquivo com a resposta final deve ser 
anexado neste formulário. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1XpTmLy5fLpAuw5_mZyo_xJ4YDO0wMStgKgFzi3T5xyc/edit 

 
No dia 19/11, às 14h, será liberado o formulário contendo o tema da redação. 
 
 INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO TEXTO DA PROVA:  
 
A prova será realizada no dia 19 de novembro de 2019, às 14 horas (Horário de 
Brasília). Terá duração de 60 minutos,  terminando as 15:00 hrs. Após este horário 
não serão aceitos mais arquivos.  

Não coloque o nome na prova. A Secretaria identificará a sua prova através de 
números aleatórios. 

A pergunta será disponibilizada neste formulário. O arquivo deverá ser anexado em 
PDF, seguindo as instruções a seguir: 

A prova escrita será realizada por meio de um texto no qual os candidatos deverão 
desenvolver individualmente uma redação científica, em português, inglês ou 
espanhol, com a possibilidade de consulta bibliográfica, acerca de um tema geral de 
Geociências indicado no momento da prova.  
 
A redação tem como objetivo demonstrar conhecimentos gerais e habilidade na 
expressão escrita, incluindo clareza de expressão, objetividade e lógica na 
apresentação de ideias e conceitos, precisão na linguagem e utilização correta das 
regras da língua.  
 
O texto da redação poderá ter até 1000 palavras, fonte Arial 12, espaço duplo e 
justificado.  
 
O texto deverá ser redigido num programa tipo “Word” e salvo/exportado na 
extensão pdf para o envio. Não serão aceitos arquivos em formato pdf obtidos a 
partir de fotos ou digitalização (via scanner ou qualquer outro tipo de dispositivo) de 
um texto impresso. O nome do candidato não deverá ser incluído no texto.  
 
Outros detalhes da prova constam no Edital do Processo de Seleção. No caso de 
identificação de plágio no texto enviado pelo candidato, a prova escrita será anulada 
e o candidato eliminado do processo seletivo. 
 
Favor confirmar o recebimento deste e-mail. 
Att. 
Comissão de Seleção PPG-Geociências 

https://docs.google.com/forms/d/1XpTmLy5fLpAuw5_mZyo_xJ4YDO0wMStgKgFzi3T5xyc/edit

