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EDITAIS N.º 01 E 02/2021 PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS(AS) A ALUNOS(AS) REGULARES 

MESTRADO/DOUTORADO E DINTER IFBA - PPGEFHC 2021.2 

ORIENTAÇÕES E SALAS VIRTUAIS DE PROVA ORAL 

Prezados(as) candidatos(as), pedimos que se atentem às informações abaixo, constantes na seção 4.3 dos 

Editais 01 e 02/2021. 

1. A prova oral será realizada on-line, para todos(as) os(as) candidatos(as), por meio de plataforma virtual. 
a) Os(as) candidatos(as) devem verificar endereço da sala virtual, data e horário de sua prova oral 

em comunicados desta seleção no site oficial do PPGEFHC. 
b) O PPGEFHC não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos ou de conexão que 

impossibilitem a participação do(a) candidato(a) na prova oral, conforme agendada.  
c) Cada candidato(a) será inteiramente responsável por providenciar acesso à internet e dispositivo 

apropriado, com câmera e áudio em pleno funcionamento, para a realização da prova oral.  
d) Os(as) candidatos(as) que, tendo problemas de conexão, não retornarem à sala virtual em tempo 

hábil para continuação da prova oral serão considerados(as) desistentes e serão, 
consequentemente, eliminados(as) deste processo seletivo. 

e) No início da prova oral 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. 

f) Durante a prova oral, poderão estar presentes na sala virtual por meio da qual se realizará a prova 
oral somente o(a) candidato(a) e os membros da banca examinadora. 

g) Recomenda-se aos(às) candidatos(as) que estejam on-line para aguardar a prova oral com 
15 minutos de antecedência, mas o acesso à sala virtual somente será permitido no horário 
agendado para início da banca. Será tolerado 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(a) desistente e será, consequentemente, eliminado(a) 
deste processo seletivo.  

2. A prova oral terá duração máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos, consistindo da apresentação oral 
do anteprojeto de pesquisa pelo(a) candidato(a) em até 10 (dez) minutos, seguida de arguição do(a) 
candidato(a) pela banca avaliadora. 

3. O objetivo da prova oral é comprovar a autoria do anteprojeto, bem como se o(a) candidato(a) domina 
todos os seus elementos. Não será permitida a realização de consultas, nem a utilização de qualquer 
recurso auxiliar. A prova oral será gravada. 

 

Banca Sala virtual 

1 meet.google.com/vqs-gpjq-thw 

2 meet.google.com/pnj-zoyn-mag 

3 meet.google.com/hes-tcbt-nnm 

4 meet.google.com/aga-rpxd-bim 

5 meet.google.com/rni-mykf-pbn 

6 meet.google.com/oce-xpjo-jbe 

7 meet.google.com/tnz-ghov-kcc 

8 meet.google.com/xsz-iaht-fog 
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9 meet.google.com/wwa-kpiq-hko 

10 meet.google.com/wwa-kpiq-hko 

11 meet.google.com/hzz-xkvj-ksn 

12 meet.google.com/sxm-cygt-kzk 

13 meet.google.com/ykn-tosr-cza 

14 meet.google.com/ios-nweh-myh 

15 meet.google.com/njx-wucq-yjt 

16 meet.google.com/puf-kvad-kna 

17 meet.google.com/dwv-gexr-dzx 

18 meet.google.com/gby-rpzf-gpt 

19 meet.google.com/rja-bmgf-wga 

20 meet.google.com/rrn-zbyb-bsr 

21 meet.google.com/oze-iuwy-goc 

22 meet.google.com/vhe-ihap-khy 

 

 

Salvador, 11 de maio de 2021 

 

Rosiléia Oliveira de Almeida 

Presidente da Comissão de Seleção 
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