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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 
presencialmente. 
 
Conforme o item 8.4.1 do edital de Seleção de Aluno Regular 2023 nº 084/2022: 

 
Realizada presencialmente de forma individual, por banca constituída pelos 
Professores Permanentes e Colaboradores do Programa e ou Professores Doutores 
convidados, prioritariamente, das respectivas Linhas de Pesquisa. A banca fará 
arguição sobre o anteprojeto do candidato, seu perfil acadêmico, seu conhecimento 
acerca do tema do Anteprojeto, coerência com as diretrizes temáticas da Linha de 
Pesquisa, desempenho profissional, mediante avaliação do currículo, e disponibilidade 
comprovada de tempo para dedicação ao Programa, conforme barema do ANEXO V 
deste Edital. Será disponibilizado no Site do Programa o cronograma das entrevistas 
com data e horário de cada candidado/a. As entrevistas, realizadas presencialmente, 
obedecerão ao cronograma que será divulgado no endereço eletrônico 
http://www.ppgesa.uneb.br/ até o dia 16 de novembro de 2022. No cronograma, 
constará o horário de cada candidato (a). 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. 
Recomenda-se que o candidato verifique o seu dia e horário e que chegue ao local com 
um mínimo de 30 minutos de antecedência. Os candidatos que não comparecerem à 
entrevista, não obedecerem ao horário previsto no cronograma, ou não conseguirem 
se encontrar 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. 
 

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). 
É obrigatória a assinatura da lista de frequência para cada candidato (a). 
O resultado preliminar desta etapa será publicado em 23 de novembro de 2022 no endereço 
eletrônico http://www.ppgesa.uneb.br/ 
 

Desejamos a todos (as) uma boa entrevista! 

http://www.ppgesa.uneb.br/
http://www.ppgesa.uneb.br/


 

Juazeiro – Bahia, 16 de novembro de 2022. 
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