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SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS‐GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
PROCESSO SELETIVO ‐ TURMA 2021
INSTRUÇÕES DAS APRESETAÇÕES/ARGUIÇÕES DOS PRÉ‐PROJETOS (2ª Etapa)
Conforme estabelecido no item 6.2.2 do Edital deste processo seletivo, esta etapa
consta da Defesa do pré‐projeto e arguição dos candidatos. Abaixo segue as instruções
que devem ser lidas com atenção:
a)

A defesa do pré‐projeto e arguição online do candidato, com duração de 20
(vinte) minutos, será realizada através da plataforma Google Meet;
b)
A arguição envolverá assuntos relacionados ao pré‐projeto apresentado, à
trajetória acadêmica do candidato e conhecimentos relacionados a ciências
farmacêuticas bem como ao interesse do candidato relacionado ao mestrado a
ser desenvolvido;
c)
O candidato deverá estar disponível, em modo remoto, online, com, pelo menos,
20 (vinte) minutos de antecedência na sala de espera e se até o início da hora
marcada da avaliação do candidato não comparecer o mesmo será eliminado;
d)
O candidato que, por qualquer motivo, não estiver online na data, horário e sala
virtual (endereço eletrônico) estabelecidos para a realização da entrevista será
desclassificado;
e)
Para a realização desta etapa por meio do Google Meet, o candidato receberá o
respectivo endereço de comunicação online para a videoconferência. O
candidato se responsabilizará pela qualidade da sua conexão, garantindo
banda de internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem
em tempo real. A Comissão de Seleção não se responsabilizará por problemas
na conexão, não advindos de sua rede local;
f)
Será permitido pelos candidatos o uso de mídias digitais em sua
apresentação/arguição (Ex: PowerPoint, Word, vídeo, etc., a critério do
candidato);
g)
O acesso a sala só será permitido com E‐mail/Login do candidato e não será
permitido com nome de terceiros.
O endereço comum para todos os candidatos convocados é
https://meet.google.com/pmy‐bydp‐qmc
A partir deste ambiente, o candidato(a) será encaminhado(a) para a sala da
entrevista com os membros da Comissão de Seleção.
Até a próxima sexta‐feira, 04/12/2020 será publicado o cronograma das
apresentações dos candidatos aprovados.
Campina Grande, 02/12/2020
Ricardo Olímpio de Moura
Presidente da Comissão da Seleção do Processo Seletivo – Turma 2021
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