
 

  EDITAL PRPG 011/2013 
CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA E MINERAL 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2013 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Exploração 
Petrolífera e Mineral (PPGEPM) da UFCG torna público aos interessados que 
estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao curso de Mestrado, 
obedecendo às seguintes disposições: 
 
1. Das inscrições: As inscrições serão feitas na Secretaria da Unidade Acadêmica 

de Mineração e Geologia da UFCG, nos dias úteis, no período de 01/07/2013 a 
12/07/2013 no horário de 08:00 h às11:00 h e de 14:00 h às 17:00 h. Serão 
admitidas ainda inscrições pelos correios, com data de postagem dentro do 
período de inscrições supracitado, e encaminhadas para o seguinte endereço: 

Programa de Pós-Graduação em Exploração Petrolífera e Mineral 
Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia 
Universidade Federal de Campina Grande 

 Av. Aprígio Veloso, 882 – Bloco BY 
 CEP 58.429-140 – Campina Grande - Paraíba. 
Poderão se inscrever portadores de diploma de curso de nível superior em 
Engenharia de Petróleo, Engenharia de Minas, Geologia, Engenharia de 
Materiais, Engenharia Química ou, a critério do colegiado, em áreas afins. 

 
2. Do número de vagas: Para o ano de 2013 são oferecidas 10 (dez) vagas 

distribuídas entre as várias linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa do 
PPGEPM, com seus respectivos professores responsáveis e e-mails para contato, 
se encontram listadas no Anexo 1 deste Edital. 

 
3. Da documentação: Para a inscrição os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos: 
I – requerimento de inscrição, segundo o modelo que consta no Anexo 2 deste 

Edital, encaminhado ao coordenador do Programa; 
II – fotocópia autenticada do diploma de graduação ou declaração que comprove 

que o candidato está apto a concluir curso de graduação antes do início das 
aulas do PPGEPM; 

III – histórico escolar de cursos concluídos ou em andamento; 
IV – curriculum vitae acompanhado de documentação comprobatória; 
V – fotocópia autenticada da carteira de identidade, para os candidatos 

brasileiros, ou registro geral de estrangeiro; 



VI – duas cartas de referência de professores da instituição em que se graduou, 
ou de pesquisadores da entidade em que trabalha; 

VII – comprovação de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais no 
caso de candidato brasileiro; 

VIII – plano de dissertação, constando assinaturas do aluno e do orientador; 
IX – ficha de inscrição devidamente preenchida, segundo o modelo que consta no 

Anexo 3 deste Edital, acompanhado de duas (02) fotografias 3x4 recentes; 
X – fotocópia do CPF. 
O coordenador do Programa deferirá o pedido de inscrição, à vista da regularidade da 
documentação apresentada pelo candidato, e fará a divulgação da lista de candidatos 
até 19/07/2013 no endereço apresentado no item 1 deste Edital. Adicionalmente será 
enviada mensagem informando sobre o deferimento do pedido de inscrição para os 
endereços de e-mail dos candidatos que solicitaram inscrição. 

 
4. Da seleção: A seleção dos candidatos será conduzida por uma comissão 

composta por professores do PPGEPM, a qual ordenará os candidatos em ordem 
decrescente de classificação, de acordo com os seguintes critérios: 

I – análise do Histórico Escolar do candidato (peso 3); 
II – análise do Curriculum Vitae do candidato (peso 4); 
III – entrevista (peso 3). 

Durante a entrevista o candidato será arguido a respeito de seu plano de 
dissertação, além de outras questões que a comissão de seleção julgar 
necessárias. A comissão de seleção entrevistará os candidatos no dia 25/07/2013 
a partir das 08:00h no endereço listado no item 1 deste Edital. 
 

5. Da comissão: A comissão de seleção será composta dos seguintes professores: 
Profa. Dra. Luciana Viana Amorim (Presidente) 
Prof. Dr. Francisco Cézar Costa Nogueira (membro) 
Profa. Dra. Claudia Maria de Oliveira Raposo (membro) 

 
6. Da divulgação do resultado: O resultado do processo seletivo será divulgado 

nas dependências do endereço indicado no item 1 deste Edital até 31/07/2013. 
Adicionalmente os candidatos inscritos serão comunicados por e-mail a respeito do 
resultado da seleção. 

 
7. Das matrículas: As matriculas serão realizadas no endereço indicado no item 1 

deste Edital, pessoalmente, via procuração ou por correspondência registrada, no 
período de 12/08/2013 a 23/08/2013. 

 
9. Das disposições gerais: Os casos omissos serão tratados pelo colegiado do 

curso. Os interessados poderão entrar em contato com a Coordenação do 
PPGEPM no endereço indicado no item 1 deste Edital, ou através do e-mail 
ppgepm@ufcg.edu.br. 

 
 

Campina Grande, 17 de junho de 2013. 
 
 

Prof. Dr. José Agnelo Soares 
Coordenador do PPGEPM / UFCG 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

MESTRADO EM EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA E MINERAL 

 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 

Tabela 1 - Contatos dos professores do PPGEPM com respectivas linhas de pesquisa. 

Professor Linha de Pesquisa e-mail 
Claudia Maria de Oliveira 
Raposo 

- Caracterização mineral raposo@dmg.ufcg.edu.br 

Elbert Valdiviezo Viera 
- Beneficiamento mineral 
- Aproveitamento de resíduos 

sólidos da mineração 
elbertvaldiviezo@hotmail.com 

Elissandra Nascimento de 
Moura Lima 

- Neotectônica e geologia 
sedimentar 

enmouralima@gmail.com 

Fabiana Pimentel Macêdo 
Farias 

- Escoamentos multifásicos e 
meios porosos 

fariasn@deq.ufcg.edu.br 

Francisco Cézar Costa Nogueira 
- Geologia do petróleo 
- Análise Estrutural 

frcezar@pq.cnpq.br 

Harrizon Lima de Almeida 
- Controle estrutural de 

mineralizações 
harrizon@dmg.ufcg.edu.br 

José Agnelo Soares 
- Geofísica e petrofísica 

aplicadas à mineração, 
petróleo e meio-ambiente 

agnelosoares@gmail.com 

Luciana Viana Amorim - Fluidos de perfuração luciana@dem.ufcg.edu.br 

Severino Rodrigues de Farias 
Neto 

- Escoamentos multifásicos e 
meios porosos 

fariasn@deq.ufcg.edu.br 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

MESTRADO EM EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA E MINERAL 

 
 

ANEXO 2 
 
 

Requerimento de Inscrição 
 
 
 
Ilmo Sr. Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Exploração Petrolífera e 
Mineral da UFCG 
 
 
_____________________________________________________, residente na rua 
_____________________________________________________ Nº ____, bairro 
________________________, na cidade de ______________________, Estado 
______________________, Identidade Nº _______________________, CPF Nº 
______________________, graduado em _________________________________ 
pela Universidade ____________________________________________________, 
solicita inscrição para seleção ao Curso de Mestrado em Exploração Petrolífera e 
Mineral no período ______. 
 
 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 
 
 
 
 

Campina Grande, _____ de ________________ de ______ 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Requerente 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

MESTRADO EM EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA E MINERAL 
 

 
ANEXO 3 

 

Ficha de Inscrição 

Identificação 

Nome completo: 
 

Nome da mãe: 
 

Nome do Pai: 
 

Local de nascimento (cidade, estado, país): 
 

Data de nascimento: 

RG (número, órgão emissor, data de emissão): 
 

CPF: Passaporte (se estrangeiro): 
 

Título de eleitor: 
 

Zona: 
 

Seção: 
 

Certificado de Reservista: 
 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

Estado: 
 

CEP: 
 

Telefone de contato: 
(    ) 

e-mail: 
 

 

Atividade Profissional 
Instituição/Empresa: 
 

Cargo: 

Endereço comercial: 
 

Cidade: 
 

Estado: 
 

CEP: 
 

Data de admissão: 
 

Telefone: 
(    )  

Se selecionado, manterá vínculo empregatício? 
                     (    ) Sim          (    ) Não 

Caso sim, a dedicação ao mestrado será: 
         (    ) Integral                    (    ) Parcial. Nº horas/semana: _____ 

  

Dados Acadêmicos: 
Curso de graduação:________________________________ 
Instituição: ________________________________________                       Ano de conclusão: _____ 
  

Dados Bancários 

Banco: ______________     Agência: ________    Conta-corrente: ___________ 

  

Declaração 
 
Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras e que aceito as normas estabelecidas pelo Programa. 
 
Campina Grande, _____ de _______________ de ______                         ________________________________________ 
                                                                                                                                                      Candidato(a) 
 

 

Espaço reservado ao PPGEPM 

Inscrição Nº: ______                        Data: ___/___/____ 

Resultado Final:  (    ) Deferido        (    ) Indeferido 

Comentários:__________________________________________________________________________________________ 
                      __________________________________________________________________________________________ 
                      __________________________________________________________________________________________ 

Campina Grande, ___ de ____________ de ____                                      ________________________________________ 
                                                                                                                                                   Coordenador(a) 
 

 


