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Orientações complementares para etapa IV:  Exame Oral (EO) (Eliminatória e 

Classificatória) 
 

Referentes ao item 6.2.4 do edital n. 01/2021 (LEIA ATENTAMENTE ESTE ITEM NO 
EDITAL) 

1. O cronograma contendo o nome do candidato, a data, o horário e o link do ambiente 

virtual (Sala Google Meet) no qual será realizado o Exame Oral (EO) será 

disponibilizado no site do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública no dia 07 de maio de 2021;  

2. O Exame Oral terá o tempo máximo de 15 minutos conforme o cronograma anexo,  

será realizada pelo Google Meet, na qual a imagem/som do candidato serão gravados 

durante a execução do exame, por meio de vídeo (câmera) e áudio (microfone), 

simultaneamente. 

3. Os candidatos de cada período deverão acessar a sala de espera por meio do 
meet.google.com/nzw-jatk-dbr às 8h30 para conferência dos documentos e testes de 
conexão e demais encaminhamentos. 
4. Os candidatos deverão manter os microfones e câmeras ligadas durante todo o 

período de realização o exame oral. O microfone deverá estar configurado em modo 

ativo, de forma que o som da voz do aluno sejam audíveis e claros durante toda o exame 

oral. 

5. As imagens e áudio captados pela câmera e microfone do equipamento utilizado pelo 

candidato serão gravados desde o acesso à plataforma virtual até o momento de 

finalização do exame oral. Esses dados serão armazenados para análise de eventuais 

interposições de recursos e garantia dos resultados do exame oral. 

6. É de inteira responsabilidade do candidato: 

I) verificar se sua conexão com a internet e computador são compatíveis com a 
plataforma do Google Meet;  
II) buscar formas ágeis de retomar a conexão para que a entrevista não seja 
prejudicada caso haja problemas na conexão; 
7. Não será tolerado nenhum tipo de atraso;   
8. Os casos omissos ou especiais serão deliberados pela coordenação dessa etapa 
do processo seletivo juntamente com a banca examinadora.  

Goiânia, 07 de maio de 2021 
 

 

Profa. Edsaura Maria Pereira 
Presidente da Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva, Nível Mestrado Profissional- IPTSP/UFG 
 
 

Profa. Camila C. Caixeta 
Presidente da Banca de Exame Oral 


