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1 - FUNCIONAMENTOS DAS BANCAS 
As bancas de arguição são organizadas da seguinte forma: 

A. Não serão admitidos atrasos superiores a 5 (cinco) minutos. 
B. Apresentação da proposta de pesquisa pelo candidato: no máximo dez minutos. 
C. Arguição da banca: no máximo trinta minutos. 
D. Passada a palavra ao candidato o mesmo deve apresentar na câmera, ao lado do rosto, 

documento oficial com foto, falar o nome e a data de seu nascimento e depois iniciar sua 
exposição. 

 
2 - NO CASO DE PROBLEMAS COM A CONEXÃO 

A. Em casos de perda de conexão do candidato, ele terá 10 minutos para restabelecer o 
acesso. Caso não consiga restabelecer a conexão o mesmo será considerado Eliminado. 

B. Formas para buscar a reconexão: 
i. Fechar o navegador e acessar novamente; 

ii. Reiniciar o computador/celular; 
iii. Reiniciar o modem/roteador. 

 

3 - APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS 
A. O candidato deve garantir câmera e sistema de som (microfone e/ou alto falantes) de 

forma que a banca possa vê-lo e ouví-lo de forma clara. 
B. Não podem acontecer apresentações de slides (Powerpoint), imagens, vídeos ou qualquer 

forma de exibição que não seja única e exclusivamente a imagem advinda da câmera do 
próprio candidato. 

C. Durante a entrevista o candidato deve garantir que a sua comunicação ocorra exclusivamente 
com a banca de arguição, sem interrupções.  

D. Os links para as entrevistas serão disponibilizados no dia 14/12/2021 no site institucional. 
E. A apresentação do candidato deverá se orientar pelos seguintes critérios (que poderão ser 

retomados pela banca no tempo de arguição para esclarecimentos bem como exploradas 
outras questões que estejam em convergência com o anteprojeto apresentado), conforme 
anexo XII do edital:  
 

1. Apresentar a justificativa e os objetivos. 

2. Apresentar o problema e/ou questões de investigação. 

3. Apresentar o referencial teórico. 

4. Apresentar o percurso metodológico. 

5. Apresentar o possível produto educacional. 

 


