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EDITAL 03/2021/PPGBQA - Mestrado 
 

Resultado Prova Escrita – Etapa I 

Candidato 
(inscrição) 

Nota Dia e horário da entrevista 

 
 

20220000158 

  
 6,0 

(classificado) 

27/01 – 8h  
Link da videochamada: 

https://meet.google.com/sdc-ixyd-cta 
 

20220000140 

8,1 
(classificado) 

27/01 – 9h 
Link da videochamada: 

https://meet.google.com/sdc-ixyd-cta 
 

20220000104 

9,6 
(classificado) 

27/01 – 10h  
Link da videochamada: 

https://meet.google.com/sdc-ixyd-cta 
 

20220000160 

6,5 
(classificado) 

27/01 – 11h  
Link da videochamada: 

https://meet.google.com/sdc-ixyd-cta 
 

20220000159 

6,1 
(classificado) 

27/01 – 14h  
Link da videochamada: 

https://meet.google.com/sdc-ixyd-cta 
 

20220000150 
3,3 

(não classificado) 
- 

20220000143 
4,6 

(não classificado) 
- 

20220000061 
5,4 

(não classificado) 
- 

20220000094 
5,5 

(não classificado) 
- 

20220000064 
1,0 

(não classificado) 
- 

* O link para a entrevista também será enviado para o e-mail informado pelo (a) 
candidato (a) no dia anterior à entrevista. A conexão de internet de qualidade suficiente 
para realizar a seleção é de responsabilidade do(a) candidato(a). Atraso maior que 10 
min ou a falta do (a) candidato (a) implicará em sua eliminação.  

* Os (As) candidatos(as) terão 15 minutos para apresentação do projeto de pesquisa, 
seguido da arguição. Na arguição serão avaliados os seguintes aspectos: a) Clareza e 
capacidade de sustentação dos aspectos teórico-metodológicos do projeto de pesquisa 
proposto; c) Capacidade de argumentar sobre as experiências acadêmicas e 
profissionais. O (a) candidato (a) que passar do tempo de apresentação será 
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descontado e a apresentação interrompida. O (a) candidato (a) que obtiver nota final 
inferior a sete (7,0) estará automaticamente desclassificado (a) do processo seletivo. 

 

 

       Comissão de Seleção 

 

 

Florianópolis, 26 de janeiro de 2022. 


