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EDITAL 001/2021 SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA POLÍTICA – MESTRADO (AMPLA CONCORRÊNCIA E VAGAS 

PARA AÇÃO AFIRMATIVA) – TURMA 2021 
 

CRONOGRAMA DAS PROVA DE SUFICIÊNCIA DA LÍNGUA INGLESA 
 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) da Faculdade de Ciên-

cias Sociais (FCS) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições regulamen-

tares, torna público para o conhecimento dos interessados o cronograma da Prova de Suficiência da 
Língua Inglesa. Leia atentamente as instruções antes de realizar a prova:  
 

 

• Os candidatos serão submetidos à Prova de Suficiência de Língua Inglesa – com base nos quesitos 

expostos do item 6.2 do Edital.  

 

• A plataforma a ser utilizada será o Google Meet. Será enviado, no e-mail cadastrado no ato da 
inscrição dos candidatos, um link para acesso à sala do exame oral até o dia 21/03/2021. O 
candidato deverá acessar o link para entrar na sala no horário definido neste cronograma. Os 

exames serão gravados. Os candidatos deverão, obrigatoriamente, estar com o microfone e a 
câmera ligados para realizar o exame.  

 

• Prova de Suficiência de Língua Inglesa, de caráter eliminatório, com banca formada pelos profes-

sores Fabiana Cunha Saddi e Carlo Patti, com duração mínima de 15 (quinze) minutos e duração 

máxima de 25 (quarenta e cinco) minutos para cada candidato.  

 

• Providências quanto à qualidade da rede e acesso à internet e computador para a prova, são 
responsabilidade do candidato. Problemas técnicos, que porventura possam surgir, interrompendo 

a conexão do candidato, serão tolerados por 01 (um) período de até 15 (quinze) minutos. Será auto-
maticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que não retornar no tempo hábil (dentro 

de, no máximo, 15 minutos) ou que sofrer uma segunda interrupção de conexão.  

 

• Devido ao tempo máximo e mínimo para cada entrevista, atrasos poderão ocorrer nos horários pre-

sentes no cronograma. O candidato deve estar presente em sua sala virtual no horário agendado neste 

cronograma, impreterivelmente. Recomenda-se aos candidatos que estejam on-line na sala virtual 

para realizar a Prova de Suficiência de Língua Inglesa com 15 (quinze) minutos de antecedência. O 

prazo máximo de tolerância será de 10 (dez) minutos. O candidato que não estiver on-line para reali-

zar a Prova de Suficiência da Língua Inglesa ou que comparecer após o prazo máximo de tolerância 

estabelecido no item anterior será automaticamente eliminado do processo seletivo.  

 



 

Programa de Pós-graduação em Ciência Politica 

Faculdade de Ciências Sociais 

Universidade Federal de Goiás 

Tel.: (62) 3521-1128 

https://cienciapolitica.cienciassociais.ufg.br/  
 

• O candidato deverá apresentar, para conferência, por meio da câmera do computador ou dispositivo 

por meio do qual estiver participando da videconferência, o original do documento de identidade 

com foto antes do início da Prova de Suficiência da Língua Inglesa.  

 

 

Início  Término Atividade Nº de inscrição 

08:30 08:55 Prova de suficiência 

de Língua Inglesa 

7 

09:00 09:25 Prova de suficiência 

de Língua Inglesa 

10 

09:30 09:55 Prova de suficiência 

de Língua Inglesa 

19 

10:00 10:25 Prova de suficiência 

de Língua Inglesa 

22 

10:30 10:55 Prova de suficiência 

de Língua Inglesa 

26 

11:00 11:25 Prova de suficiência 

de Língua Inglesa 

30 

11:30 11:55 Prova de suficiência 

de Língua Inglesa 

33 

 

 

 

 
Goiânia, 20 de março de 2021 

 
 
 

Prof. Carlo Patti 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

Presidente da Comissão de Seleção do Processo Seletivo 2021 
Faculdade de Ciências Sociais 
Universidade Federal de Goiás 

 

 


