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Horários para etapa de defesa de candidatura

Número de Inscrição Data Horário

15301 21/10/2021 8h

15372 21/10/2021 8h45

15376 21/10/2021 9h30

15378 21/10/2021 10h15

15381 21/10/2021 11h

15384 21/10/2021 13h30

15386 21/10/2021 14h15

15387 21/10/2021 15h

15388 21/10/2021 15h45

15390 21/10/2021 16h30

15391 22/10/2021 8h

15392 22/10/2021 8h45

15395 22/10/2021 9h30

15396 22/10/2021 10h15

15427 22/10/2021 11h

Segue abaixo as orientações do edital: 

Artº. 10 - A terceira e última etapa deste processo seletivo é a Defesa da Candidatura. Esta etapa
é classificatória e terá peso 3,0 na média final. Nesta etapa a Comissão de seleção arguirá os(as)
candidatos(as) a respeito de aspectos teóricos e metodológicos que fundamentaram o Projeto de
Pesquisa e o Ensaio Teórico.

PARÁGRAFO ÚNICO -  A Defesa da Candidatura será realizada em formato virtual através da
plataforma google meet e será gravada pela Secretaria do Programa. O horário da defesa será
divulgado no site do programa. Os(as) candidatos(as) receberão no email cadastrado no ato da
inscrição o link de acesso à plataforma. Os horários informados para a realização dessa etapa não
poderão ser alterados. Caso o(a) candidato(a) tenha algum problema de conexão durante a prova,
poderá se reconectar e continuar sua resposta enquanto o tempo da Defesa da Candidatura não
tiver sido encerrado. O(a) candidato(a) que se ausentar nesta etapa será desclassificado(a).


	EDITAL N 04/2021 PPGAS SELEÇÃO DE ALUNO(A) REGULAR PARA O ANO 2022
	Horários para etapa de defesa de candidatura
	Segue abaixo as orientações do edital:
	Artº. 10 - A terceira e última etapa deste processo seletivo é a Defesa da Candidatura. Esta etapa é classificatória e terá peso 3,0 na média final. Nesta etapa a Comissão de seleção arguirá os(as) candidatos(as) a respeito de aspectos teóricos e metodológicos que fundamentaram o Projeto de Pesquisa e o Ensaio Teórico.
	PARÁGRAFO ÚNICO - A Defesa da Candidatura será realizada em formato virtual através da plataforma google meet e será gravada pela Secretaria do Programa. O horário da defesa será divulgado no site do programa. Os(as) candidatos(as) receberão no email cadastrado no ato da inscrição o link de acesso à plataforma. Os horários informados para a realização dessa etapa não poderão ser alterados. Caso o(a) candidato(a) tenha algum problema de conexão durante a prova, poderá se reconectar e continuar sua resposta enquanto o tempo da Defesa da Candidatura não tiver sido encerrado. O(a) candidato(a) que se ausentar nesta etapa será desclassificado(a).

