
PROCESSO SELETIVO DOUTORADO 2021/2

ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES  -  ENTREVISTA (ETAPA 4)  / Peso 3.0

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em

Ciências Sociais (PPGCS/UFSM) divulga a lista de candidatos, dia e horário da Entrevista (Etapa

4),  conforme previsto  no  EDITAL ESPECÍFICO 019.07/2021- DOUTORADO EM CIÊNCIAS

SOCIAIS (CÓDIGO 1135).

No dia 09 de setembro, cada candidato(a) deverá ingressar na Sala do Google Meet, de acordo com

a data e o horário do quadro abaixo. 

CRONOGRAMA ENTREVISTA – ETAPA 4 

CANDIDATO DIA HORÁRIO

Anderson Souto Neves  9 de setembro 14:00 

Beatriz Santos Pontes 9 de setembro 14:30 

Felipe Stribe da Silva 9 de setembro 15:00

Gabriela Najara Zonin Frantz 9 de setembro 15:30

Luis Guilherme Camfield Barbosa 9 de setembro 16:00

Marco Aurélio da Silva 9 de setembro 16:30

Wiliam Costodio Lima 9 de setembro 17:00

Leia atentamente as informações.  As dúvidas  devem ser  enviadas  ao e-mail  disponibilizado no

Edital.  ppg.mestrado.ufsm@gmail.com 



Informações 

1- Entrar na sala virtual Google Meet no dia e horário indicado no quadro.  Atenção: Não entrar

antes do horário e nem depois. 

Link: https://meet.google.com/dzc-sroq-nry

2 – A entrevista será gravada.

3- Tempo de duração da entrevista: 20 minutos  

4  -  Em caso  de  problemas  técnicos  de  conexão  à  internet  que  impeçam a  participação  do(a)

candidato(a) na hora marcada para a entrevista na sala online indicada, o(a) candidato(a) terá até

duas horas (a contar da hora marcada para a entrevista) para manifestar justificativa por e-mail (para

o endereço ppg.mestrado.ufsm@gmail.com). Um novo horário de entrevista será designado para os

casos assim justificados, conforme previsão de horários de segunda chamada no cronograma. Cada

candidato(a) deve participar da entrevista no novo horário designado, não sendo possível alteração

ou  escolha  por  preferência  do  candidato(a),  conforme  EDITAL ESPECÍFICO 019.07/2021-

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (CÓDIGO 1135)

5- Na ocasião tanto em primeira tentativa da entrevista quanto de remarcação em segunda chamada,

em caso de problemas técnicos de conexão à internet, o(a) candidato(a) terá até dez minutos (a

contar  da hora  marcada  para a  entrevista)  para  ingressar  ou reingressar  na chamada.  conforme

EDITAL ESPECÍFICO 019.07/2021- DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (CÓDIGO 1135)

6-   A Entrevista Síncrona é de natureza eliminatória, ficando automaticamente desclassificado(a)

o(a)  candidato(a)  que não pontuar um mínimo de sete pontos (7,0).

IMPORTANTE: A Comissão de Seleção não se responsabiliza por problemas de acesso e conexão,

necessários  para  realização  da  entrevista,  via  remota,  sendo  estas  de  responsabilidade  única  e

exclusivamente dos(as) candidatos(as). 

Critérios de avaliação 

A Entrevista tem peso três (3,0), conforme previsto no Edital. 

Os critérios de avaliação da Entrevista são: 



1 -Descrição de como a sua trajetória intelectual o(a)  conduziu ao seu anteprojeto de

pesquisa;

2- Apresentação coerente do anteprojeto de pesquisa;

3 -Discussão dos autores e conceitos apresentados no  anteprojeto de pesquisa;

4- Justificativa da metodologia de pesquisa a ser empregada;

5 - Demonstração da adequação da proposta à linha de pesquisa escolhida;

6- Demonstração de conhecimento teórico em Ciências Sociais;

7 - Disponibilidade de dedicação integral ao doutorado e comprometimento

em relação aos prazos de qualificação e defesa.

Santa Maria, 08 de setembro de 2021.

Comissão de Seleção - Doutorado / PPGCS


