Comissão Coordenadora do Programa (CCP) de Pós-Graduação em Meteorologia
Divulgação das notas da 1ª Etapa do Processo Seletivo de Doutorado Direto (Edital
ATAc Nº 016/2022) do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia do Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, com
ingresso de 01 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
1ª Etapa do processo seletivo de Doutorado Direto:

1 candidato a Doutorado Prova Matemática
Direto
e Física
54877724-x
5,8

Redação
9,3

Currículo
Lattes
9,0

Nota Final
7,1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Serão aceitos no Programa, mediante disponibilidade de orientação, os(as) candidatos(as) que
realizarem todas as provas, não tiverem nota zero em nenhum dos itens avaliados (Curriculum
Vitae, Redação e prova de Matemática e Física) e obtiverem nota final superior ou igual a 5,0
(cinco e zero).
Da Vista das Provas
A vista das provas deverá ser solicitada pelo candidato por e-mail à Comissão de Ingresso até o
dia 04 de julho de 2022 e será concedida até o dia 05 de julho de 2022. Durante a realização da
vista de prova a ser realizada via Google Meet, o(a) candidato(a)será acompanhado por ao menos
um docente responsável pela correção. No ato da vista, o candidato terá acesso aos seguintes
documentos e informações: a) questões da prova; b) distribuição de pontos por questão; c) prova
do(a) candidato(a) corrigida.
Da Revisão de Correção da Prova Escrita de Matemática e Física
O candidato, após a vista da prova de Matemática e Física, tem o direito de solicitar à comissão
de Ingresso a revisão da correção da prova. A solicitação deverá ser feita por escrito até o dia 06
de julho de 2022 e enviada por e-mail (documento assinado e digitalizado) a todos os membros
da Comissão de Ingresso. Na solicitação, o candidato deverá indicar a(s) questão(ões) que será(ão)
objeto de reanálise, acompanhada de justificativa por escrito, que será analisada pela comissão e
aceita ou recusada até o dia 07 de julho de 2022.
Recurso
Havendo discordância do candidato quanto ao resultado da análise da correção da prova de Física
e Matemática, este poderá solicitar recurso ao Presidente da Comissão Coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Meteorologia, que nomeará uma banca para analisá-la. A solicitação deverá
ser feita por escrito até o dia 08 de julho de 2022 e enviada por e-mail (documento assinado e
digitalizado) a todos os membros da comissão. Na solicitação, o candidato deverá justificar tal
solicitação de recurso. A banca será composta de 2 (dois) docentes, dos quais, necessariamente,
um não participou da correção. Esta banca terá até o dia 11 de julho de 2022 para divulgar o
resultado deste recurso.

