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 SELEÇÃO DE DOUTORADO 

 
 
 

Onde se lê: 
 

4.3. Apresentação oral de projeto de Doutorado seguida de entrevista com Banca 

Examinadora indicada pela Comissão de Avaliação.  

4.3.1. O candidato poderá solicitar a realização da apresentação por videoconferência no 

ato da inscrição. 

4.3.1.1. O resultado dos pedidos citados no artigo anterior será divulgado no 

momento da homologação das inscrições.  

4.3.1.2. As instruções para a realização da Banca por videoconferência serão 

enviadas por email ao candidato. 

4.3.1.3. O candidato que optar por realizar a apresentação por videoconferência 

deverá estar em ambiente fechado, silencioso e tranquilo, favorável à realização 

das provas e não será permitida, em qualquer instância, a presença de outra 

pessoa no mesmo ambiente em quanto ocorrer a webconferência, sob a pena de 

desclassificação. 

4.3.1.4. A UFOP e o CBIOL não se responsabilizam por eventuais inconvenientes 

associados a problemas com a rede de internet, às dificuldades do usuário no 

manuseio da ferramenta de comunicação, na montagem do vídeo ou quaisquer 

problemas técnicos, que possam ocorrer em apresentações realizadas por 

webconferência. 

4.3.1.5. Caso haja problemas técnicos por parte da Banca de Seleção, os 

candidatos receberão, por email ou por divulgação na página do programa, 

esclarecimentos e procedimentos para a continuidade da Seleção. 

 

5.2. Os candidatos aprovados na prova de inglês apresentarão os respectivos seminários no 

dia 18/02/2022 a partir de 09 h, de acordo com a ordem de inscrição e em seguida serão 

avaliados pela banca examinadora.  
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5.2.1. O candidato que optar, no ato da inscrição, por realizar a apresentação do 

seminário por videoconferência irá receber o link de acesso no email indicado na 

Ficha de Inscrição.  

5.2.2. Todos os candidatos devem se reunir com a Banca Examinadora, presencialmente 

ou não, no dia 18/02/2022, às 09:00, já com suas apresentações prontas a serem 

apresentadas à banca examinadora e o não comparecimento implicará na eliminação 

do candidato;  

 

 
 Leia-se 
 

4.3. Apresentação oral de projeto de Doutorado seguida de entrevista com Banca 

Examinadora indicada pela Comissão de Avaliação.  

4.3.1. O Candidato terá direito a vinte minutos de apresentação, sendo permitido o atraso 

em até cinco minutos do tempo estabelecido. 

4.3.2.  A Banca Examinadora avaliará o mérito do projeto e o conhecimento do candidato 

em relação ao projeto de dissertação apresentado. 

4.3.3.  A apresentação dos projetos e a entrevista serão gravadas e armazenados na 

secretaria do programa por 30 dias após a homologação dos resultados. O candidato 

que não autorizar a filmagem não poderá participará do respectivo processo e será 

considerado desistente. Esta regra visa assegurar a transparência do processo 

seletivo. 

4.3.4. O candidato deverá estar em ambiente fechado, silencioso e tranquilo, favorável à 

realização das provas e não será permitida, em qualquer instância, a presença de 

outra pessoa no mesmo ambiente em quanto ocorrer a webconferência, sob a pena 

de desclassificação. 

4.3.5. A UFOP e o CBIOL não se responsabilizam por eventuais inconvenientes 

associados a problemas com a rede de internet, às dificuldades do usuário no 

manuseio da ferramenta de comunicação, na montagem do vídeo ou quaisquer 

problemas técnicos, que possam ocorrer em apresentações realizadas por 

webconferência. 

4.3.6. Caso haja problemas técnicos por parte da Banca de Seleção, os candidatos 

receberão, por email, por telefone e na página do programa, esclarecimentos e 
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procedimentos para a continuidade da Seleção. 

 

5.2. Os candidatos aprovados na prova de inglês apresentarão os respectivos seminários no 

dia 18/02/2022 a partir de 09 h, de acordo com a ordem de inscrição e em seguida serão 

avaliados pela banca examinadora. O candidato irá receber o link de acesso à 

webconferência no email indicado na Ficha de Inscrição e o mesmo será divulgado na 

página da seleção. Todos os candidatos deverão acessar a webconferência no dia 

18/02/2022, às 09:00h, já com suas apresentações prontas a serem apresentadas à 

banca examinadora e o não comparecimento implicará na eliminação do candidato. 
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