UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA
EDITAL CPGMET- No 01/2015 DE SELEÇÃO AOS CURSOS DE MESTRADO
E DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
METEOROLOGIA
Em atendimento ao que estabelece o Regulamento do Programa de PósGraduação em Meteorologia da UFCG e por determinação do Colegiado do Programa
estão abertas as inscrições ao Processo de Seleção para ingresso nos cursos de Mestrado
e Doutorado em Meteorologia, em março de 2016, com as seguintes etapas:
Período de inscrições: 23 de setembro de 2015 a 23 de outubro de 2015
Divulgação do resultado: A partir de 01 de Dezembro de 2015
Número de vagas: 15 para o Mestrado e 08 para o Doutorado
A documentação necessária consiste de: requerimento padrão, Curriculum Lattes
cadastrado no CNPq (com comprovação dos itens pontuados conforme Resolução No
01/2015-PPGMET), histórico escolar e diploma (ou comprovante de conclusão) dos
cursos de Graduação e Mestrado (este último para candidatos ao Doutorado), duas cartas
de recomendação (sugere-se que sejam enviadas juntamente com a inscrição, em envelopes
lacrados), Projeto de Pesquisa (apenas para candidato ao Doutorado, com endosso de

orientador do Programa, em formulário próprio, de acordo com a resolução No
01/2009-PPGMET) elaborado em papel tamanho A4, em letra Times New Roman,
espaço 1,5 e fonte 12, em até 15 laudas, formulário de inscrição devidamente
preenchido, duas fotos 3 x 4 recentes, documento de identificação e prova de quitação
com as obrigações militares (quando for o caso) e eleitorais. A documentação completa
autenticada (em cartório ou por Funcionário Público) numerada e rubricada pelo
requerente deve ser encadernada, na ordem apropriada. Não serão aceitos documentos
entregues pessoalmente ou enviados pelos correios ou outra empresa similar após o último dia
de inscrição.

Os candidatos ao Processo Seletivo devem obter junto à Secretaria do Curso, no
Bloco CL, no Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da UFCG, Campus de
Campina Grande, em Campina Grande, PB, ou pelo telefone 0xx83-2101-1054 ou email secretariappgmet@gmail.com, informações adicionais e formulários

indispensáveis à inscrição. Os formulários e o Edital também podem ser obtidos na
página do Programa, em http://www.dca.ufcg.edu.br.
Podem se inscrever no Processo de Seleção para ingresso nos cursos de
Mestrado e Doutorado em Meteorologia candidatos com formação acadêmica que
atendam ao disposto no Art. 12 do Regulamento Geral do Programa, disponível em
http://www.dca.ufcg.edu.br.
O resultado da Seleção será divulgado na página do programa. O prazo para
recurso ao resultado será de três dias úteis após sua divulgação.

Campina Grande - PB, 22 de setembro de 2015.

Prof. Dr. Enio Pereira de Souza
Coordenador do PPGMET

