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O Coordenador do PPGECM no uso de suas atribuições torna público o cronograma de datas, horários E LINKS 

da realização da Prova Oral e Análise de Projetos, conforme edital 006/2021. Ao final da lista das(os) 

candidatas(os), atentar para instruções para a prova oral. 

 

MESTRADO (Prova Oral e Análise de Projetos) 

CANDIDATO DIA HORÁRIO LINK 

Ana Carolina Rodrigues Mateus 30/03/2022 08:00 https://meet.google.com/qjq-qdmw-nzb 

Brenda Souza Bento 30/03/2022 08:30 https://meet.google.com/qjq-qdmw-nzb 

Bruno Diniz Faria Rezende 30/03/2022 09:00 https://meet.google.com/qjq-qdmw-nzb 

Deborah Terezinha Conceição 30/03/2022 09:30 https://meet.google.com/qjq-qdmw-nzb 

Fabiano Nunes Silva de Vargas Garcia 30/03/2022 10:00 https://meet.google.com/qjq-qdmw-nzb 

Gustavo Augusto Assis Faustino 30/03/2022 10:30 https://meet.google.com/qjq-qdmw-nzb 

Gyselle Nascente de Oliveira 30/03/2022 11:00 https://meet.google.com/qjq-qdmw-nzb 

Letícia Nunes Andreatta 30/03/2022 11:30 https://meet.google.com/qjq-qdmw-nzb 

Lorrany Rego de Jesus Faustino 30/03/2022 14:00 https://meet.google.com/usw-oebe-vfs 

Mariana Scorsi Neto 30/03/2022 14:30 https://meet.google.com/usw-oebe-vfs 

 

INTRUÇÕES GERAIS PARA A PROVA ORAL E ANÁLISE DE PROJETOS 

 

- Nos dias da entrevista, recomendamos que a(o) candidata(o) solicite a entrada na sala com antecedência de até 

2 minutos, para que, caso tenha problema com o link, entre em contato com o coordenador: marlon@ufg.br, que estará 

em prontidão. Ao solicitar a chamada, aguarde pacientemente, até que a banca autorize sua entrada na sala; 

mailto:marlon@ufg.br
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- As(os) candidatas(os) do nível mestrado têm até 5 minutos para apresentação de seu projeto de pesquisa. A banca 

de mestrado terá 15 minutos para arguir as(os) candidatas(os). A seguir, a(o) candidata(o) se retira e a banca têm 10 

minutos para deliberação, até a entrada da(o) próxima(o) candidata(o); 

- As(os) candidatas(os) do nível doutorado têm até 10 minutos para apresentação de seu projeto de pesquisa. A 

banca de mestrado terá 20 minutos para arguir as(os) candidatas(os). A seguir, a(o) candidata(o) se retira e a banca têm 

10 minutos para deliberação, até a entrada da(o) próxima(o) candidata(o); 

- A forma de apresentação do projeto em ambos os níveis é livre, desde que dentro do tempo determinado. O 

PPGECM não se responsabiliza por qualquer problema relacionado a software ou dificuldade de apresentação remota. 

 

 

Goiânia, 29 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


