UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Programa de Pós-Graduação em Patologia Investigativa

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA E
ENTREVISTA, E RESPECTIVOS HORÁRIOS DE APRESENTAÇÃO – PROCESSO
SELETIVO PPGPI 2020.1
Número de
Inscrição
1273
1287
1314
1315
1323

Nome do candidato
Marcus Vinícius de França Cirilo
Angevaldo Góes Lima
Lancaster Monteiro Diniz
Érika Michelle de Lima Quesado
Fernanda Pereira Monteiro

Horário da apresentação
e entrevista
14h
15h
16h
17h
18h

Leia atentamente às informações abaixo:
- As apresentações orais dos pré-projetos de pesquisa e entrevistas ocorrerão no dia 24 de setembro de
2020, agendadas conforme horário apresentado acima, em plataforma Google Meet, em sala de
reuniões que será gravada, como exigido pelo edital.
- Os links para as salas de reunião Google Meet serão enviados no dia 23 de setembro de 2020 para
cada candidato, via correio eletrônico.
- Indicamos que os candidatos acessem a sala de reuniões com pelo menos 15 minutos de
antecedência.
- A apresentação de slides fica a critério do candidato. Não é obrigatória.
- A apresentação oral do pré-projeto de pesquisa deve ter de 10 a 15 minutos de duração.
- Após a apresentação, a entrevista do candidato será realizada por banca constituída pela comissão de
seleção, com arguição do pré-projeto de pesquisa, em forma de diálogo. Esta etapa terá duração
máxima de 15 minutos.
- A nota final desta etapa avaliativa será calculada conforme barema apresentado no Anexo V do edital
de seleção, levando em consideração a média aritmética da nota atribuída pelos membros da banca
examinadora.
- Serão considerados classificados nesta etapa os candidatos que obtiverem nota mínima de 5,0 (cinco).
Barreiras – BA, 23 de setembro de 2020.
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Presidente da Comissão de Seleção 2020.1
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