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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO
DO CONHECIMENTO

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO REGULAR
DO DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR EM
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) PARA INGRESSO EM 2021.2

Orientações para realização da etapa de entrevista (28 a 30/06/2021)
Parte 1
1 - Os avaliadores devem entrar na sala com 15 minutos de antecedência do horário
indicado.
2 - Os avaliadores devem realizar a gravação das entrevistas para possíveis futuros
pedidos de recurso.
3 - Caso um dos avaliadores perca a conexão de internet, a entrevista pode continuar
normalmente com a presença de outros 2 avaliadores.
4 - O candidato foi informado através do edital da necessidade de ter câmera e áudio
ligados durante a entrevista.
5 - Cada avaliador deve preencher o barema, constante no final deste documento, para
cada entrevista que participar. Favor preencher, assinar e enviar cada barema para
selecaodmmdc@gmail.com.

Parte 2
em consonância com o Item 6 do Edital
6.4.1. A entrevista será realizada via plataforma virtual definida pela Comissão de
Seleção, no período previsto no item 10 do Edital, conforme horários divulgados com
antecedência no site do Programa.
6.4.1.1. Os candidatos receberão no e-mail informado no ato de inscrição, ou por lista
divulgada no site, o link para a realização da entrevista com até 24h de antecedência.
6.4.2. Na Entrevista são discutidos o Projeto de Pesquisa e aspectos relevantes do
Currículo Lattes, relacionados com a Área de Concentração e as Linhas de Pesquisa do
Programa. Será discutida sobre a disponibilidade de tempo para o Curso, bem como sobre
a interdisciplinaridade e vínculo com as pesquisas dos/as professores/as.
6.4.3. Nesta fase, o desempenho do candidato será avaliado em termos do domínio do
conteúdo desenvolvido, capacidade de síntese, clareza, coerência, capacidade de
argumentação e de diálogo nas respostas.
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6.4.4. A entrevista será registrada em gravação de áudio e terá um tempo máximo de 25
minutos.
1.

6.4.5 Nas bancas, compostas por 03 (três) avaliadores, a nota da entrevista (terceira etapa)
será a média aritmética das notas atribuídas por cada avaliador, com duas casas decimais.
6.4.6. A nota atribuída na entrevista será divulgada no site do Programa. O candidato será
identificado pelos primeiros 05 (cinco) dígitos do CPF.
6.4.7. Cada candidato(a) será inteiramente responsável por providenciar acesso à internet
e dispositivo apropriado, com câmera e áudio, para a realização do exame. O PPGDC não
se responsabilizará por eventuais problemas técnicos ou de conexão dos(as)
candidatos(as). Os(as) candidato(as) que, tendo problemas de conexão, não retornarem
em tempo hábil para a continuação da entrevista serão considerados(as) eliminado(as).
6.4.8. No início da videoconferência, o(a) candidato(a) deverá apresentar documento de
identidade original e atualizado, com foto, e manter sua câmera aberta por todo o processo
de arguição.
6.4.9. Durante a entrevista, poderão estar logados na plataforma por meio da qual se
realizará o exame somente o(a) candidato(a) e os membros da banca examinadora.
6.4.10. Recomenda-se aos(as) candidatos(as) que estejam on-line para realizar a
Entrevista Remota com 15min de antecedência. Será tolerado um atraso de até 05 minutos
do horário inicial previsto para entrada do(a) candidato(a) na sala virtual. Caso haja atraso
além desse tempo o(a) candidato(a) será considerado eliminado.
6.4.11. No dia da entrevista será observado o escalonamento divulgado no site. O
candidato que não comparecer no seu horário poderá ser entrevistado ao final do mesmo
turno para o qual estava designada a sua entrevista.
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1.

Barema para Análise da Entrevista

NOME DO CANDIDATO (A): ____________________________________________
TÍTULO DO PROJETO: _________________________________________________

Item

Nota Máxima

Nota
do
(a)
Candidato (a)

Exponha crítica e descritivamente sua proposta de tese 2,5
salientando o objeto, o problema de pesquisa e os
objetivos, destacando a interdisciplinaridade
Exponha crítica e descritivamente sua proposta de tese 2,5
apresentando o referencial teórico e metodologia.
Quais as razões para a escolha dos orientadores e sua 3,0
relação com a proposta de tese?
Descreva sobre suas relações com Grupos/Redes de 0,5
pesquisa.
Vínculo com Instituição de Ensino (professor efetivo, 0,5
Funcionário efetivo).
A partir do cronograma apresentado em sua proposta de 1,0
tese, posicione-se sobre os prazos do doutorado, bem
como apresente seu perfil estudantil.
Total

10,0
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ASSINATURA: ________________________________________________________
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