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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

SELEÇÃO DOUTORADO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2020 
 

RELAÇÃO DOS HORÁRIOS DA DEFESA 

DO PROJETO E ENTREVISTA (documento em duas páginas) 

 

01/07/2020 CANDIDATO LINHA 

9h Carla Teresinha do Amaral Rodrigues EANF 

9h30min Lúcia Regina Nobre EANF 

10h Paula Lima Canabarro EANF 

10h30min Matheus Afonso de Lima Alves EANF 

11h Maria Cristina Pastore EANF 

11h30min Camilla Helena Guimarães EANF 

12h Vanessa Aguiar Figueiredo EANF 

 

02/07/2020 CANDIDATO LINHA 

14h Marta Bonow Rodrigues FEA 

14h30min Mirian Saraiva Pureza FEA 

15h Vanessa Caetano Marques FEA 

15h30min William Lotero FEA 

16h Kelly Souza de Lima EAEFE 

16h30min Joelma Madruga Furtado EAEFE 

17h Leandro Costa Favaro EAEFE 

 

Orientações: 

A defesa pública do projeto será realizada por videoconferência, através da plataforma 

Skype. Nos termos do Edital:   

- O/A candidato/a terá o tempo máximo de 10 minutos para apresentar a proposta de 

estudo e 10 minutos para responder aos questionamentos da Comissão de Seleção. 

- A defesa do projeto será gravada pela banca examinadora. 

- A apresentação da proposta de estudo deverá ser realizada oralmente, sem apoio de 

qualquer recurso multimídia construído pelo/a candidato/a.  



– O/A pretenso/a orientador/a será convidado/a a assistir a defesa do projeto.  

- Os critérios para avaliação dessa etapa serão os conhecimentos e as experiências dos 

candidatos relacionados ao projeto de pesquisa apresentado, capacidade argumentativa, 

motivação ao estudo e disponibilidade de tempo para a realização do Doutorado.  

 

Observações: 

1) O/A candidato/a deverá efetuar previamente a instalação da plataforma Skype no 

computador que usará na entrevista, bem como um teste de conexão com o usuário 

PPGEA FURG. Para este fim, a Secretaria do PPGEA estará recebendo os e-mails com a 

conta do Skype no dia 29/06/2020 e realizará o contato para a realização do teste no dia 

30/06/2020 em horário comercial (9h às 11h30 e das 14h às 17h). 

- Para informar a sua identificação (ou endereço de e-mail) no Skype e agendar o 

teste com a secretaria, envie e-mail para: ppgeambiental@furg.br, com o assunto: 

CANDIDATA/O DOUTORADO – TESTE DE CONEXÃO E INFORMAÇÃO 

SKYPE.  

2) Recomenda-se que o/a candidato/a faça uso de conexão rápida, banda larga, para evitar 

problemas de interrupção durante a entrevista.  

3) Apenas a banca, o/a candidato/a e o/a provável orientador/a poderão estar presentes na 

etapa. 

4) Não será permitida intervenções por parte do/a pretenso/a orientador/a, mas, tão 

somente, os questionamentos realizados pelos membros da banca. 

5) No dia da entrevista, o/a candidato/a deverá estar online no Skype 5 minutos antes do 

horário agendado e deverá aguardar a banca convidá-lo/a para ingressar na chamada. 
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