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CENÁRIO DA PROVA ORAL  
 

O coordenador do PPGECM no uso de suas atribuições 

anuncia publicamente o cenário da prova oral de doutorado (turma 

especial IFGOIANO) do processo seletivo do edital 005/2021, 

comunicando que ela será realizada de maneira REMOTA.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

PROVA ORAL E ANÁLISE DE PROJETOS 

 

1) Data da realização: 11/04/2022 a 13/04/2021. 

2) Horário: 8h00min. às 18:00min. 

 

a) Devido ao cenário pandêmico amplamente conhecido por 

todos e todas que se exige proteção das pessoas para evitar 

aglomerações, tais provas ocorrerão em ambiente online. 

b) As(Os) candidata(o)s classificados para esta fase se 

reunirão com a banca avaliadora em uma sala do Google Meet, 

específica para cada candidato, com seus links apresentados em 

cronograma próprio. Esta relação com horários, links e dias das 

entrevistas será publicada no dia 08/04/2022. 

c) As entrevistas serão gravadas, para lisura do processo. 

Dessa forma, ao adentrar a sala virtual, a(o) candidata(o) autoriza a 

gravação de sua voz e imagem. 

 d) Somente será autorizada a entrada da(o) candidata(o) na 

sala virtual, a partir do e-mail de inscrição. 

e) A(o) candidata(o) pode consultar seu projeto de pesquisa, 

caso ache necessário; as demais normas de avaliação da prova oral 

para cada um dos níveis (mestrado e doutorado) serão publicadas 

juntamente com o cronograma e links no dia 08/04/2022. 

f) No momento da prova, a(o) candidata(o) deverá acessar um 

computador com webcam que funcione, sendo de sua 

responsabilidade providenciar meio adequado para acessar os 

ambientes de prova com imagem ao vivo. 
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g) A prova será desconsiderada para avaliação e para 

atribuição de nota caso a(o) candidata(o) desligue seu áudio e vídeo, 

ou saia da frente do computador, durante a realização da prova. 

h) Para realizar a prova, a(o) candidata(o) deverá escolher um 

local silencioso e sem circulação de outras pessoas. 

i) Não será aceita outra pessoa junto a(o) candidata(o) no 

momento da prova, nem qualquer comunicação com outras pessoas, 

seja presencialmente, seja por meio de mídias sociais ou quaisquer 

outras ferramentas, cabendo eliminação do processo em caso de 

descumprimento de isolamento para a realização do exame. 

j) É proibida, durante a prova, a comunicação por qualquer 

meio com terceiros. Após o início oficial do exame, o celular deverá 

estar desligado; 

k) A(O) candidata(o) não poderá se ausentar do local onde se 

encontrará, ou seja, não poderá sair da frente do computador durante 

a realização da prova. 

l) O PPGECM da UFG não se responsabilizará por problemas 

técnicos pessoais da(o) candidata(o) (de hardware, software ou 

conexão à internet). 

m) A(O) candidata(o) deve providenciar os meios adequados 

para a realização da presente etapa. Todavia, se houver falta de 

energia no local físico de realização da prova, o candidato, mediante 

comprovação documental do fato, poderá solicitar uma nova prova. 

i. Essa solicitação será analisada, podendo ser 

deferida ou não. No caso de deferimento, será 

agendado um outro dia e horário para aplicação da 

prova.  

 

Goiânia, 01 de abril de 2022. 
 

 

 

 

 

Prof. Dr. Márlon Herbert Flora Barbosa Soares 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 


