
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPA 1 E 2  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

Prezado(a) candidato(a),  

Seguindo as orientações estabelecidas pela Portaria da UFSCar GR 4469/2020/UFSCar, em 
virtude da pandemia do COVID-19, o processo de seleção para alunos de mestrado acadêmico 
do PPGEP-UFSCar dar-se-á de forma remota.  Esta possibilidade está prevista no próprio edital 
de seleção, a saber: 

11.1.1 Para a Prova de Conhecimento Específico (Etapa 1) em caráter remoto, os candidatos 
deverão discorrer oralmente sobre as questões formuladas previamente pelas linhas de 
pesquisa. O tempo para que os candidatos respondam às questões formuladas pelos respectivos 
representantes das linhas de pesquisa será de 15 minutos por aluno. As provas continuarão a ser 
avaliadas pelo seu conteúdo e pelo uso da linguagem ao responder corretamente às questões. 
Serão feitas as mesmas questões para todos os candidatos. A avaliação do conteúdo 
(desenvolvimento do tema, consistência lógica e clareza) será realizada de acordo com a 
bibliografia mínima sugerida no Anexo II, sendo atribuída a pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) para 
esse critério. Essa pontuação também levará em conta o uso adequado da linguagem oral 
(terminologia técnica, clareza e precisão). Não serão permitidas consultas durante a prova e a 
sessão será gravada. 

Deste modo, este documento apresenta os procedimentos e dá orientações aos candidatos que 
realizarão a Etapa I – Prova de Conhecimento Específico, a saber: 

 

Leiam com atenção as instruções abaixo! 

____________________________________________ 

ETAPA I – PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

a) A Prova de Conhecimento Específico (Etapa 1) será realizada de forma remota.  Isto 
significa que não haverá aplicação presencial da prova.  Por forma remota, entende-se 
o uso de uma ferramenta de webconferência ou reunião virtual (Google Meet).  

b) Cada candidato receberá um link individual para ingresso na plataforma Google Meet 
para realização da sua prova.  Este link é individual e será usado somente pelo aluno e 
pelo responsável pela condução da atividade avaliativa.  

c) A Secretaria do PPGEP enviará os links para os alunos, assim como elaborará uma 
programação de aplicação das provas (ver http://www.ppgep.dep.ufscar.br/?p=5050).  

d) Cada linha de pesquisa, definirá a data da realização da sua prova.  Elas serão 
realizadas entre os dias 16 a 23/11.  Os candidatos serão informados com 
antecedência para que se organizem para a realização da prova.  

http://www.ppgep.dep.ufscar.br/?p=5050


a) Como especificado no Edital (artigo 11.1.1) a prova será realizada de forma oral. 
Candidatos deverão discorrer oralmente sobre duas questões formuladas previamente 
pelas linhas de pesquisa. O tempo para que os candidatos respondam às questões será 
de 15 minutos por aluno. 

b) No horário especificado para a sua linha (acima), o aluno deve clicar no link enviado pela 
secretaria do PPGEP para realização da prova.  Importante: o aluno não deve entrar fora 
do horário especificado, pois o professor responsável não estará na sala virtual. 

c) É de responsabilidade do candidato providenciar seu acesso à internet e o suporte de 
câmera, microfone e saída de áudio (computador, tablet ou celular) para participar da 
sala virtual. O PPGEP não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos por 
parte do candidato, não perfazendo o direito a reagendamento em caso de problemas 
de conexão ou qualidade do sinal, os quais venham impossibilitar a realização da 
entrevista no horário agendado. 

d) Ao ingressar na sala, no horário indicado e com o seu link individual, haverá um 
professor que irá conduzir a aplicação da prova.   Ele autorizará a sua entrada na sala. 

e) Certifique-se, inicialmente, que seu áudio e vídeo estão funcionado corretamente.  
Importante verificar as condições do seu equipamento com antecedência. Tanto a 
câmera como o vídeo devem ficar ligados durante toda a sessão.  Em caso de 
problemas, o candidato não poderá realizar a prova (ver artigo 11.1.4). 

f) O professor irá se apresentar e iniciará a gravação da sessão conforme previsto no 
Edital.  

g) Na sequência, o professor pedirá para você diga o seu nome e a linha de pesquisa (1ª. 
Opção apenas).  Também pedirá que apresente um documento com foto (RG, carteira 
de motorista etc), mostrando-o na câmera.  O objetivo é confirmar a sua identificação. 
Logo, deixe este documento de identificação à mão.  

h) Feito isso, o professor fará a leitura das questões formuladas pela sua linha de pesquisa. 
Ele as colocará no chat para facilitar a sua visualização.  Se necessário, peça que ele 
repita as questões formuladas.  Durante a sessão, o professor não interferirá na sua 
apresentação assim como não responderá a nenhuma dúvida. 

i) Após a leitura das questões, você terá 15 minutos para discorrer oralmente sobre elas. 
Importante: não é permitida consulta a nenhum tipo de material eletrônico ou 
didático.  Durante a sua explanação, você deve manter a câmera, áudio e chat ligados.  
Deve olhar diretamente para câmera e evitar desvios bruscos no seu olhar.  

j) Faça a sua explanação da forma que melhor você julgar e o use o tempo que for 
necessário, mas, lembrando, que há um limite de 15 minutos total para a explanação 
total.  

k) Quando faltar 5 minutos para o encerramento, você será avisado. 

l) Ao final de sua explanação (caso termine antes) ou dos 15 minutos totais, o professor 
confirmará o encerramento da Etapa I e encerrará a gravação. Esta será enviada pela 
secretaria do PPGEP para os responsáveis da linha de pesquisa em que você se 
inscreveu. 



 

ETAPA II – DEFESA ORAL DO PROJETO 

a) Cada linha de pesquisa também definirá as datas da realização das arguições dos 
projetos de pesquisa.  Elas serão realizadas entre os dias 16 a 23/11.  Os candidatos 
serão informados com antecedência para que se organizem para a arguição.  

b) Fique atento também às datas de realização da Etapa II. A Defesa Oral do Projeto (Etapa 
2) em caráter remoto, o candidato terá até 15 minutos para a defesa, sendo os 10 (dez) 
minutos iniciais, no máximo, destinados à apresentação oral do projeto pelo candidato, 
seguindo-se a arguição dos docentes do programa. A apresentação oral e a arguição 
serão gravadas em formato digital para arquivamento interno do PPGEP/UFSCar. Ao se 
inscrever no processo seletivo, o candidato atesta que está de acordo com essa 
gravação. 

c) A Etapa II também será realizada da forma remota e em data e horário especificado pela 
sua linha de pesquisa (1ª. Opção).  Para conhecer a programação das entrevistas, 
consulte (ver http://www.ppgep.dep.ufscar.br/?p=5050). 

d) Na data e horário agendados, use o link da sua área (não é o link individual da Etapa I) 
para realizar a defesa do projeto.  

e) Na Defesa Oral do Projeto (Etapa 2), o candidato terá até 15 minutos para a defesa, 
sendo os 10 (dez) minutos iniciais, no máximo, destinados à apresentação oral do 
projeto pelo candidato, seguindo-se a arguição dos docentes do programa.   Para a 
apresentação, o candidato deve apresentar: o contexto e motivações para o projeto, 
objetivos, método de pesquisa e resultados esperados.   Após isso, os docentes farão 
questionamentos (ver artigo 6.4 do Edital de Seleção).  

f) Na arguição, o candidato não poderá fazer apresentação de slides.  Porém, poderá 
consultar o projeto durante a arguição. 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.  

http://www.ppgep.dep.ufscar.br/?p=5050

