
Orientações da banca:

1 - Data e horários das entrevistas: dia 31 de agosto, conforme horários definidos por
candidata/o.

Rogério Saber 08:00
Jorge Luiz Miranda Ezequiel 08:15
Luan dos Santos da Silva 08:30
Andréa Guimarães de Campos 08:45
Vanessa Christiane Rodrigues Bohn 09:00
Quézia dos Santos Costa 09:15
Adriana Alves Pinto 13:30
Claudia Marina Leite Moreira 13:45
Gerusa Maria Batista de Souza 14:00
Timóteo de Souza Brasil 14:15
Fernanda Sevarolli Creston Faria 14:30
Thie Maira Ferreira da Silva 15:15
Alex Gouvêa Manzi 15:30
Maria Augusta de Matos Cruz 15:45
Gabriella Costa de Souza 16:00
Felipe de Souza Oliveira 16:15
Hudson César dos Reis 16:30
Soraya da Silva Baptista Assunção 16:45
Stefani Moreira Aquino Toledo 17:00
Vanessa Brasil 17:15
Ludmila Ameno Ribeiro Martins
Santiago

17:30

Pedimos aos (as) candidatos (as) que acessem o link pontualmente.

Link para as entrevistas: https://meet.google.com/iuv-hyuk-tgq

Em caso de atraso na permissão para entrar na sala, a banca solicita que a/o candidata/o
permaneça conectado aguardando a sua entrada.

Ressaltamos que em caso de desistência de algum (a) candidato(a), a banca poderá
contatar o candidato do horário seguinte por telefone para verificar sua disponibilidade
para antecipação da entrevista.

2 - a/o candidata/o deverá dispor de equipamentos pessoais (notebook, smartphone, etc.)
com webcam, microfone e acesso à internet (não nos responsabilizamos por problemas
de conectividade).

3 - a entrevista deverá ocorrer com câmara e microfone abertos.

4 - a entrevista será gravada.

5 - a/o candidata/o deverá observar pontualidade

https://meet.google.com/iuv-hyuk-tgq


6 - Critérios de avaliação durante a entrevista:

a. competência linguística-discursiva na língua alvo;
b. concepções teórico-metodológicas sobre o ensino da língua inglesa.

A banca esclarece os critérios de avaliação do item Produção acadêmica da tabela de
pontuação: pontuação para Apresentação de trabalhos em eventos: 1,0 ponto por cada
até o limite de 5,0. Publicações: 1,0 ponto por cada até o limite de 5,0.


