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COMUNICADO/INSTRUÇÕES ARGUIÇÃO ORAL 

 

Recordando o Edital 02/2020 reza que: 

 

7. Segunda etapa: Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa.  

7.1. O Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa será feito de forma não presencial, via web 

conferência, representa fase eliminatória e classificatória, em que cada candidato(a) terá de 10 

(dez) a 12 (doze) minutos para sustentar, oralmente, frente à Banca Examinadora, seu pré-projeto 

de pesquisa, havendo, após esta apresentação/defesa oral, a arguição pelos membros da referida 

banca. 

[...] 

11.1. A plataforma de realização do Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa, bem como os 

horários e os procedimentos de acesso para a realização segunda etapa do Processo de Seleção 

será informado dia 20/05/2020, no site do PPGIDH e na Secretaria da Pós-Graduação da Academia 

de Polícia Militar, R. 252, 21 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74603-240. 

11.2. O(a) candidato(a) deverá se apresentar ao Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa, 

munido(a) de documento original de Carteira de Identidade/Registro Geral ou outro documento 

oficial com foto. 

11.3. O(a) candidato(a) que acessar a plataforma após o horário marcado para seu início não poderá 

adentrar a sala e estará automaticamente desclassificado(a).  

 

Assim, devido ao cenário atual ao qual nos encontramos da pandemia da COVID-

19, e em respeito ao isolamento social, conforme reza o item 5 do Edital 02/2020, a 

realização do exame oral do certame acontecerá por meio de webconferência realizada pelo 

Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar/UFG). Isso possibilitará aos 

candidatos/as ser entrevistado/a diretamente de sua residência.  

Caso o candidato ou candidata, ache mais conveniente a Academia da Polícia 

Militar (APMGO) disponibilizará uma sala com toda segurança (Itens de higiene e 

medidas de distanciamento social), bem como, os recursos técnicos necessários para a 

realização do exame. Para tanto, basta apenas entrar em contato com a secretária do 

certame – seleção.ndh@ufg.br – e informar que realizará sua arguição na APMGO. 

A arguição é pública vedada somente aos/as candidatos/as. O NDH terá uma sala 

aberta transmitindo as arguições para àqueles que quiserem assistir.  
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Para aqueles que optarem por realizarem o exame oral de sua residência, abaixo 

segue as orientações do Ciar, quanto os procedimentos obrigatórios e recursos necessários 

para a realização da banca via webconferêcia: 

 

1 - Acessar o endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/uab-ciar-ufg 

2 - No campo "Não tenho uma conta" escreva seu nome e clique em "Entrar"; 

3 - No campo de Confirmação, clique em "Confirmar"; 

4 - Caso esteja usando o Mozilla Firefox ou Google Chrome e apareça uma mensagem 

solicitando para executar o Adobe Flash, clique no ícone do Adobe Flash, e depois em 

"permitir". 

5 - Selecione a opção "Microfone", caso tenha direito de fala na Banca; 

6 - Na opção Teste de som, clique em "Próximo" e em seguida em "Sim"; 

7 - Para conectar a câmera, clique no ícone da webcam no canto superior esquerdo da 

tela; 

8 - Nas configurações da webcam, selecione "alta ou média qualidade" e em seguida, 

"Iniciar transmissão"; 

9 - Aguarde a moderação do técnico da sala virtual. 

10- O material de apoio (Slides) deve estar no formato PDF. 

 

Obrigatório o uso de:  

- Microcomputador ou Notebook conectado à internet, preferencialmente com cabo 

de rede; 

- Microfone usb OU P2, preferencialmente do tipo Headset; 

- Webcam. 

 

Evitar: 

‐ Conexão da webconferência por Redes sem Fio (WI-FI); 

‐ Microfone interno do notebook; 

‐ Salas barulhentas. 
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Havendo dúvidas, entre em contato com nossa equipe de webconferência pelo (62) 

3521-1845 ou através do e-mail webconf.ciar@ufg.br. 

 

Obs: É imprescindível a realização deste teste. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Profa. Dra.  Helena Esser dos Reis 

Coordenadora PPGIDH/NDH/PRPG 
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