
  
 

INTERCÂMBIO NA UNIVERSIDADE DE OSLO (UiO) – NORUEGA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

 
Aos alunos de mestrado do PPGG & PPGCA 

 

Por meio do projeto Geological resources and sustainable development - learning to live 

in a finite world há a possibilidade de realização de intercambio estudantil na UiO para 
estudantes de mestrado que ingressaram no PPGG em 2022. 
 
O intercambio estudantil será realizado no período de agosto-dezembro/2022. 
 
O aluno(a) selecionado terá passagem e hospedagem custeadas pelo projeto acima 
mencionado. 
 
A seleção envolve uma entrevista em inglês com membros do projeto acima mencionado. Será 
levado ainda em consideração o currículo do(a) candidato(a), com base na avaliação realizada 
no processo seletivo do PPGG.  
 
A entrevista será realizada no dia 26/04/2022 (terça feira). Deverão participar da entrevista 
no máximo 3 candidatos(as) de cada programa. Portanto, haverá uma pré-seleção tomando 
como base a nota obtida na prova de conhecimento da língua inglesa no processo seletivo do 
programa e o currículo do(a) candidato(a).  
 
As inscrições serão encerradas às 14h do dia 25/04/2022 (segunda feira). A lista dos(as) 
candidatos(as) selecionados para a entrevista será divulgada às 19h do dia 25/04/2022 nos 
sites do PPGG/PPGCA. 
 

 
Candido Moura, Prof. Dr. 
Aline Meiguins, Profª. Dr.  

 
Documentos necessários para inscrição: 
 
- Declaração do Orientador concordando com a participação no processo. 
- Histórico escolar atualizado. 
- Declaração de ter cursado a proficiência em inglês. 
- Carta de intenções (em inglês), justificando o motivo do interesse em participar. 
 
Site do projeto:  
https://www.mn.uio.no/geo/english/research/networks/geosource/ 
http://www.ppgca.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/documentos/projeto_UiO-UFPA_Apr2018.pdf 

 

Enviar para: ameiguins@ufpa.br / candido@ufpa.br 
Em assunto colocar: INTERCÂMBIO NA UNIVERSIDADE DE OSLO (UiO) 



TO WHOM IT MAY CONCERN 

We declare that _________________, master student of the Graduate Program in Geology and 

Geochemistry (Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica) / Environmental Science 

Graduate Program  (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais) of the Federal Univertsity 

of Pará, in Brazil, obtained the grade _________ (out of 10) in the English Proficiency Exam carried out 

by this Program. The achieving of this grade indicates that she has an advanced knowledge of the 

English language. 

 


