
PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2022/1

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

Este documento tem duas(2) páginas.  Leia as duas com atenção.

A  Comissão  de  Seleção  -Mestrado-  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Sociais

(PPGCS/UFSM) divulga a lista de candidato/as, dia e horário da Entrevista (Etapa 4), conforme

previsto no EDITAL ESPECÍFICO 028/21- MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS.

No dia 03 de fevereiro/22 cada candidato(a) deverá ingressar na Sala do GoogleMeet, de acordo

com o horário do quadro abaixo. 

CRONOGRAMA ENTREVISTA – ETAPA 4 

CANDIDATO/A DIA HORÁRIO

Caroline Pereira Dias 03 de fevereiro/22 14:00 

Douglas Dos Santos 03 de fevereiro/22 14:30 

Ligia De Angelo Gilli Martins 03 de fevereiro/22 15:00

Luiza De Albuquerque Leite Vieira 03 de fevereiro/22 15:30

Mateus Lazzaretti 03 de fevereiro/22 16:00

Victor Antonio Duarte Bonafé 03 de fevereiro/22 16:30

Vitor Augusto Larrosa Hatje 03 de fevereiro/22 17:00

Orientações e Informações 

1- Entrar na sala virtual GoogleMeet no dia e horário indicados no quadro.  Atenção: Não entrar

antes do horário. Caso sua solicitação de entrada na sala não seja aceita imediatamente, por favor,

espere um pouco. O link de acesso encontra-se abaixo:

Link: https://meet.google.com/pph-cizi-nif



2 – A entrevista será gravada.

3- Tempo de duração da entrevista: 20 minutos  

4 - Em caso de problemas técnicos de conexão, 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.  Cada  candidato(a)  deverá  participar  da  entrevista  no  novo horário  designado,  não

sendo  possível  alteração  ou  escolha  por  preferência  do  candidato(a),  conforme  EDITAL

ESPECÍFICO 028/21 Mestrado em Ciências Sociais.

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

chamada, em caso de problemas técnicos de conexão, 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  028/21 Mestrado em Ciências Sociais.

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 conexão e acesso

do/a candidato/a.  A  responsabilidade é 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 da trajetória intelectual; 

2-  Apresentação do Projeto: objeto, teoria e método 

3-  Justificativa da metodologia de pesquisa a ser empregada 

4- Demonstração da adequação à área de Ciências Sociais 

5 - Demonstração de conhecimento teórico em ciências sociais 

As  dúvidas  devem  ser  enviadas  ao  e-mail  disponibilizado  no  Edital.

ppg.mestrado.ufsm@gmail.com 

Santa Maria, 02 de fevereiro de 2022.

Comissão de Seleção - Mestrado / PPG em Ciências Sociais-UFSM
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