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CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS DE DOUTORADO EM

A Coordenação do Programa de Pós
público aos candidatos inscritos ao Edital 0
nível de doutorado. 

 
Linha de Pesquisa: Monitoramento 

Dia 04 de fevereiro de 2022

 

HORÁRIO 

14h 

 
 
As entrevistas ocorrerão por videoconferência com 

individuais e gravadas, de acordo com o descrito no 
Engenharia Civil, item 4.3
Doutorado. 

O link para a videoconferência é enviado
da inscrição. O candidato deverá solicitar o acesso à sala da entrevista somente no horário 
agendado. 

Cada candidato será entrevistado, de forma simultânea, por dois ou mais docentes 
do PPGEC. 

O não comparecimento
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Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Tecnologia 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

ENTREVISTAS DE DOUTORADO EM ENGENHARIA CIVIL

Edital 028/2021 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) 
aos candidatos inscritos ao Edital 028/2021, o cronograma para as entrevistas

Monitoramento e Modelagem dos Recursos Hídricos

fevereiro de 2022 (sexta-feira) 

NOME INSCRIÇÃO

LUIZA CHIARELLI CONTE 

As entrevistas ocorrerão por videoconferência com duração máxima de 20 minutos, 
de acordo com o descrito no edital específico 

Engenharia Civil, item 4.3, e seguirão o roteiro da Ficha de Avaliação de Entrevista de 

O link para a videoconferência é enviado ao e-mail informado pelo candidato no ato 
da inscrição. O candidato deverá solicitar o acesso à sala da entrevista somente no horário 

candidato será entrevistado, de forma simultânea, por dois ou mais docentes 

O não comparecimento na entrevista acarretará na desclassificação do candidato.

 
de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

Comissão de Seleção – Edital 028/2021 
Designação Portaria CT/UFSM nº 235 de 22/nov/2021.

 

RS – 97105-900 
ppgec.ufsm.br/ 

 

ENGENHARIA CIVIL 

Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) torna 
/2021, o cronograma para as entrevistas ao 

Hídricos 

Nº 
INSCRIÇÃO 

0659 

duração máxima de 20 minutos, 
edital específico – Doutorado em 

Ficha de Avaliação de Entrevista de 

mail informado pelo candidato no ato 
da inscrição. O candidato deverá solicitar o acesso à sala da entrevista somente no horário 

candidato será entrevistado, de forma simultânea, por dois ou mais docentes 

na entrevista acarretará na desclassificação do candidato. 

Designação Portaria CT/UFSM nº 235 de 22/nov/2021. 


