Retificação:
No âmbito do edital 053/2017- Processo Seletivo para o curso de Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e
Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, publicado no doe de
20/12/2017, Poder Executivo, seção I, página 114:
Onde consta:
Formulário de inscrição (disponível na página do Programa na Internet ou no Serviço
de Pós-Graduação do IAG-USP).
Deve constar:
Preencher o formulário de inscrição online no sistema SIAD (formulário disponível na
página do Programa na Internet). Verificar links no final do edital.

Onde consta:
Comprovante de Conclusão de Mestrado stricto sensu em Ciências Exatas (Física,
Matemática, Química e afins), Ciências Geológicas e Ambientais (Geologia, Geofísica,
Oceanografia, Meteorologia e afins) e Engenharias.
Deve constar:
Comprovante de Conclusão de Mestrado stricto sensu em Ciências Exatas (Física,
Matemática, Química e afins), Ciências Geológicas e Ambientais (Geologia, Geofísica,
Oceanografia, Meteorologia e afins) e Engenharias. No caso da defesa ainda não ter
ocorrido até a data limite da inscrição, esta será aceita desde que acompanhada por
carta da comissão de pós-graduação indicando a data do depósito da dissertação e a
data da defesa já agendada, a ocorrer antes da data final da avaliação daquela rodada
de inscrição. Nesse último caso a matrícula fica condicionada à apresentação do
Certificado de Defesa.
Onde consta:
Serão aceitos documentos enviados por mensagem eletrônica (email: cpgiag@usp.br),
desde que a documentação original seja enviada pelo correio para efetivação de
matrícula. É de responsabilidade do candidato, verificar o recebimento desse material
pela secretaria de Pós-Graduação do IAG/USP.
Deve constar:
As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas exclusivamente pela página do
Programa de Geofísica no menu “ENVIAR INSCRIÇÃO” em
http://www.siadgeofisica.iag.usp.br/. Não há necessidade de criar conta. Verifique se
todos os campos foram preenchidos. Inscrições incompletas não serão consideradas.
É de responsabilidade do candidato, verificar o recebimento desse material pela
secretaria de Pós-Graduação do IAG/USP.

