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ORIENTAÇÕES PARA AS BANCAS DE DEFESAS DOS ANTEPROJETOS 
 
 

Prezados (as) Candidatos (as), 
 
As bancas obedecerão aos dias e horários indicados no cronograma de defesas do 

anteprojeto divulgado no endereço eletrônico www.ppgesa.uneb.br e acontecerão 

pela plataforma Microsoft Teams.  

 
Conforme o item 8.4.1 do edital de Seleção de Aluno Regular 2022 nº 076/2021: 

 
As entrevistas a serem realizadas remotamente obedecerão ao cronograma que será 
divulgado no endereço eletrônico http://www.ppgesa.uneb.br/ até o dia 03 de 
novembro de 2021. No cronograma, constará o horário de cada candidato(a), que 
serão informados previamente sobre o link de acesso através do endereço eletrônico 
(e-mail) informado no ato da inscrição. Consistirá na exposição oral sobre o 
anteprojeto do candidato(a), com duração de até 40 minutos para cada candidato (a) 
divididos entre a exposição/ defesa do anteprojeto, arguição realizada pela banca 
Examinadora e repostas dos (as) candidatos (as) a partir da arguição da banca. Em caso 
de queda na conexão durante a defesa, o candidato poderá reingressar na entrevista 
desde que ainda esteja em curso o período a ele reservado para arguição conforme 
chamada, por Linha de Pesquisa, a ser publicada no endereço eletrônico 
http://www.ppgesa.uneb.br/. A Comissão Examinadora não se responsabilizará quanto 
a eventuais problemas técnicos por parte do candidato decorrentes do não acesso às 
salas virtuais de entrevistas nos dias e horários previstos no cronograma. Recomenda-
se que o candidato verifique com antecedência as condições de acesso à internet 
sendo este responsável por garantir banda de internet com velocidade compatível 
para emissão de som e imagem em tempo real. Os candidatos que não acessarem o 
link disponibilizado para a entrevista, não obedecerem ao horário previsto no 
cronograma, ou não conseguirem retornar no período a ele reservado serão 
eliminados do processo seletivo. É vedada a gravação por qualquer meio (áudio ou 
vídeo) da sessão de Entrevista pelo candidato. 
 
O link de acesso à sala do teams será encaminhado ao e-mail pessoal do candidato 

informado na Ficha de Inscrição. A inclusão na referida sala será permitida somente 

no seu horário de início da entrevista, pois não será aceito seu pedido de inclusão 

antes do seu horário. 

 

Ao ingressar na reunião, mantenham a câmera aberta. 
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É obrigatório a assinatura da lista de frequência para cada candidato(a), via 

Microsoft Forms. O link para acesso será disponibilizado no chat da Microsoft Teams, 

no dia e horário da entrevista. 

 

Será disponibilizado no e-mail do candidato, informado na inscrição, o manual de 

orientações para acesso ao teams. 

 

Em caso de necessidade de contato com a organização/coordenação das salas e 

bancas, comunicar através do e-mail <ppgesa@uneb.br> 

 

O resultado preliminar desta etapa será publicado em 16 de novembro de 2021 no 

endereço eletrônico http://www.ppgesa.uneb.br/ . Será atribuída, partindo do Barema 

(Anexo V) uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para a Entrevista. Estarão aprovados 

nessa etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

Juazeiro – Bahia, 03 de novembro de 2021. 
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