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Edital nº 03 PPGE/2020 

ORIENTAÇÕES PARA A DEFESA DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Candidatas e Candidatos, recomendamos especial atenção à leitura 

das orientações que seguem... 

 

1. A Defesa de Projeto de Pesquisa será realizada por webconferência, via aplicativo Google 

Meet. 

2. Link da webconferência, data e horário serão enviados dia 16 de novembro para cada 

candidata e candidato no e-mail informado na Ficha de Inscrição. Atenção: todos os horários 

têm como referência a hora oficial de Brasília. 

3. Caso não tenha recebido o e-mail com esses dados, a candidata ou candidato deve entrar em 

contato com o PPGE — pelo e-mail ppge@unimontes.br — até o dia 18 de novembro, ao 

meio dia (12h). No título da mensagem deve constar “Informações — Defesa de Projeto de 

Pesquisa”. No corpo do e-mail devem constar: o número da inscrição, o nome completo e a 

solicitação do envio das informações (link da webconferência, data e horário da Defesa de 

Projeto de Pesquisa). 

4. Cada candidata e candidato deve atentar-se ao dia e horário de sua Defesa. 

5. O acesso ao ambiente da webconferência deve ser exatamente no horário agendado. 

6. A Defesa de Projeto de Pesquisa terá duração de até 20 (vinte) minutos, sendo de 5 a 10 (de 

cinco a dez) minutos para a apresentação do Projeto e o tempo restante para arguição pela 

banca examinadora. 

7. No início da Defesa, cada candidata e candidato deverá mostrar o documento oficial de 

identificação com foto, frente e verso. 

8. Durante toda a Defesa, cada candidata e candidato deverá manter sua webcam ligada e 

focada em seu rosto, bem como manter ligado o seu microfone. 
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9. Para a Defesa, não será permitida a exibição de slides ou de outros documentos; também, 

não será permitido o uso do recurso Compartilhar do aplicativo Google Meet. 

10. Para a Defesa, deverão ser utilizados exclusivamente os recursos de áudio e vídeo, não 

sendo permitido o uso do Chat para apresentação ou resposta às perguntas que a banca 

examinadora fizer. 

11. Candidatas e candidatos não têm autorização para compartilhar as informações recebidas, 

em especial, link da webconferência, data e horário da Defesa de Projeto de Pesquisa. 

12. Candidatas e candidatos não têm autorização para assistir a Defesa do Projeto de outros 

candidatos. 

13. Recomenda-se que candidatas e candidatos testem com antecedência seus equipamentos e 

a qualidade do sinal de internet. O PPGE e a Unimontes não se responsabilizarão por 

qualquer problema de acesso à webconferência, motivada por falhas de comunicação, falta 

de energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem técnica que impossibilitem a conexão. 
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