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EDITAL 03/2020-PPGLL/PROPEP/UFAL – SELEÇÃO 2021 

 

INFORMES – ARGUIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

  

A Coordenação do PPGLL emite os seguintes informes aos/às 

candidatos(as) aprovados(as) para a etapa “Arguição do projeto de 

pesquisa”: 

 

1. As arguições ocorrerão entre segunda e quarta-feira, 14 a 

16/12/2020 (das 9h às 19h, de acordo com a ordem publicada no 

site do PPGLL, realizada exclusivamente de modo online), seguindo-

se calendário específico por linha de pesquisa (conferir anexo por 

linha de pesquisa); 

 

2.  Os/As candidatos(as) aprovados para esta fase da seleção 

receberão individualmente, no e-mail cadastrado no ato de 

inscrição através da plataforma SIGAA, link para acesso à sala virtual 

(Google Meet). Todos os links serão enviados até 10 minutos antes 

do início da arguição. É importante verificar a caixa de spam; 

 

3. Para entrada na sala virtual de arguição, o/a candidato(a) deverá 

colocar seu primeiro nome e o último sobrenome como nome de 

exibição em seu login de acesso. Exemplo: se um candidato se chama 

Fulano Sicrano Tal, deve colocar seu nome de login como Fulano Tal.  
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4. O/A candidato(a) deverá entrar com 3 minutos de antecedência ao 

horário marcado para sua entrevista e aguardar que sua entrada 

seja liberada; 

 

5. O/A candidato(a) terá de portar documento original com foto, abrir 

a câmera ao longo de toda a entrevista e apresentar o documento 

com foto à banca avaliadora no momento inicial para que seja 

autorizado o início da ARGUIÇÃO do(a) candidato(a); 

 

6. O/a candidato(a) terá, no máximo, 30 minutos para responder às 

questões feitas pela banca sobre seu projeto de dissertação ou tese; 

 

7. Candidatos(as) surdos(as) que concorram às vagas gerais deverão 

providenciar intérprete(s) de Libras para atuar(em) em sua sessão 

de arguição online; 

 

8. Demais disposições acerca da arguição do projeto de pesquisa 

encontram-se no “Anexo 7. CRITÉRIOS PARA ARGUIÇÃO ORAL 

DO/A CANDIDATO/A” do EDITAL 03/2020-

PPGLL/PROPEP/UFAL – SELEÇÃO 2021. 

 

 

 
Maceió, 09 de dezembro de 2020. 
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Prof. Dr. Miguel José Alves de Oliveira Júnior 

Coordenador 

 
 

 


