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EDITAL Nº 01/2019 - PROPEP-CPG/UFAL/PPGAS 

 

Horário e Local da Defesa do Projeto de Pesquisa 

 

 
Os candidatos aqui citados deverão comparecer no horário designado no endereço abaixo 

para o cumprimento da etapa de defesa do projeto de pesquisa. 

Local: Sala 01, 1º andar - Instituto de Ciências Sociais (ICS).  

Endereço: Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Campus A. C. Simões - Av. 

Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, CEP 57072-900. 

Instituto de Ciências Sociais (Prédio Novo) em frente ao Prédio da 

FALE/LIBRAS.  

 

Observação: O não comparecimento do candidato no local e horário indicados implica 

sua desclassificação do processo seletivo. Em caso de qualquer impedimento legal, o 

candidato que não puder comparecer no horário estabelecido, poderá solicitar um novo 

horário de arguição mediante a apresentação de comprovação que justifique seu 

impedimento.  A formalização do pedido deverá ser encaminhada para a Secretaria do 

PPGAS, no e-mail: secretaria.ppgas@ics.ufal.br, nos dias que antecedem a prova. 

 

Conforme o edital, essa etapa consiste na arguição do texto fornecido pelo candidato no 

ato da inscrição, que foi previamente analisado pela Comissão. Nessa etapa será 

considerado tanto o material escrito quanto o desempenho oral do candidato na resposta 

às questões feitas pela banca.  

 

A defesa do projeto de pesquisa e sua arguição serão gravadas e filmadas pela secretária 

do programa. Será facultada ao candidato a conferência do funcionamento adequado dos 

equipamentos utilizados. 

 

Entregue no ato da inscrição, o projeto foi lido pela comissão de seleção e será arguido 

oralmente, na segunda fase do processo seletivo. O candidato terá até 15 (quinze) 

minutos para exposição de sua proposta de pesquisa e deverá responder às questões da 

banca num tempo equivalente. Sua exposição oral deverá ser orientada pela estruturação 
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do projeto de pesquisa. A etapa é classificatória, sendo atribuída uma nota de 1 a 10 e 

considerado peso 4,0 (quatro) na avaliação final. 

 

Seguem abaixo a lista dos candidatos e seus horários de defesa dos projetos de 

pesquisa: 

 

DIA 25 DE JUNHO DE 2019 (TERÇA-FEIRA) 

HORÁRIO CANDIDATO – NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

8:30 5090 

9:15 5089 

10:00 5080 

10:45 5098 

11:30 5106 

13:30 5114 

14:15 5103 

15:00 5036 

15:45 5110 

16:30 5042 

 

 

DIA 26 DE JUNHO DE 2019 (QUARTA-FEIRA) 

HORÁRIO CANDIDATO – NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

8:30 5094 

9:15 5095 

10:00 5037 

10:45 5076 

11:30 5102 

12:15 5027 

 


