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Comunicado sobre ENTREVISTAS 
 

Levando em consideração pedido de informação complementar sobre o uso de slides durante 
a entrevista, a Comissão de Seleção informa que não há condições técnicas disponíveis in locu 
para o uso de slides como recurso de apoio aos/às candidatos/as nas entrevistas. 
 
Destacamos ainda que, conforme previsto no Edital PROPPG 07/2019: 

4.2. Segunda Etapa: Entrevista. A entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, inclui defesa e 
arguição em relação ao Projeto de Pesquisa-Intervenção apresentado pela/o candidata/o, interesse e 
disponibilidade para o curso, além de avaliação de trajetória acadêmica e profissional registrada no 
Curriculum Lattes. 
4.2.1. A entrevista de cada candidata/o classificada/o terá duração entre 20 e 40 minutos, podendo 
a/o candidata/o utilizar até 10 minutos para sua exposição inicial, sendo os 25 minutos adicionais 
utilizados para arguição por parte das/os examinadoras/es e respostas da/o candidata/o. 
4.2.2. A arguição acerca do Projeto de Pesquisa considerará:  

a)  domínio do tema e delimitação do objeto de estudo;  
b)  fundamentação teórica e metodológica;  
c)  relação do Projeto com uma das Linhas de Pesquisa do Programa;  
d)  coerência na argumentação das ideias;  
e)  vinculação do Plano ou Projeto à trajetória acadêmica e profissional do/a candidato/a,  
conforme registro no Currículo Lattes.  

4.2.3. Após exposição e arguição as/os membras/membros da Banca de Entrevista atribuirão notas 
individuais à/ao candidata/o, que terão como referência valores constantes do barema elaborado para 
esta finalidade. Entende-se como barema as notas estabelecidas por dois membros da banca, que 
serão somadas e dividas por dois para produzir a média da primeira etapa. 
4.2.4. Para maior segurança da/o candidata/o e da Comissão de Seleção, a entrevista será 
integralmente gravada. 
4.2.5. A nota final dessa etapa consistirá na média aritmética das avaliações das/os membras/os da 
Banca de Entrevista. 
4.2.6. As/Os candidatas/os que não obtiverem a nota mínima 5,0 (cinco) na entrevista serão 
eliminadas/os do processo seletivo. 
4.2.7. As entrevistas serão realizadas no Campus Jorge Amado da UFSB.  

 


