UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

Prezadas(os) alunas(os),
Comunicamos que em virtude da abertura do Sistema Capes para solicitação de bolsas no
mês de março, as provas para classificação e distribuição de bolsas será realizada no dia 23/02/2022
(quarta-feira) às 14 horas (Hora de Brasília).
A prova será realizada via Google Meet. O link será enviado pela Comissão de Pós-graduação
para os e-mails cadastrados no Sistema da Diretoria Acadêmica (DAC) às(os) candidatas(os), com
antecedência de 30 minutos no dia 23/02/2022. Neste mesmo dia (23/02/2022), será realizado um
teste de conexão às 10h com todas(os) candidata(os); para tanto, será enviado um link para os
mesmos e-mails cadastrados na DAC.
Instruções para realização da prova:
a) A prova constará de 20 questões objetivas (baseada nos livros Decifrando a Terra e Para
entender a Terra), com tempo máximo de 1 hora e trinta minutos para sua conclusão (das 14:00 às
15:30h). A bibliografia é a seguinte:
- Teixeira, W., De Toledo, M. C. M., Fairchild, T. R., Taioli, F. (Org.) (2001). Decifrando a
terra. Oficina Textos.
- Grotzinger, J., Jordan, T. (2013). Para Entender a Terra. Bookman Editora.
b) Todas(os) as(os) candidatas(os) deverão estar conectadas(os) ao link do Google Meet, às
13:50 horas, com a câmera do computador ligada.
c) Durante a prova, as(os) candidatas(os) deverão permanecer com câmera ligada e a prova
será gravada e acompanhada pela Comissão de Seleção da Pós-Graduação.
d) Não será permitido qualquer tipo de consulta durante a execução da prova. O não
cumprimento dessas regras implicará na desclassificação da(o) aluna(o) que terá nota 0 (zero).
Qualquer dúvida, solicitamos que entrem em contato por este e-mail antes da realização da
prova.
Atenciosamente,
Comissão de Seleção PPG-Geociências - UNICAMP
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