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EDITAL PPGEM Nº 001/2022 

HORÁRIO E INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA DEFESA ORAL DO PROJETO DE PESQUISA 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral torna 

públicos os horários e as instruções para realização da defesa oral do projeto de pesquisa, as 

quais se incorporam ao Edital PPGEM Nº 001/2022, que dispõe sobre o Processo de Seleção 

2022 para o curso de Doutorado em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro 

Preto. 

 

1. O candidato se reunirá com a banca examinadora por meio digital, via Google Meet, no 

dia 28 de julho de 2022, no horário definido no quadro abaixo, com o convite (link) a 

ser enviado ao e-mail fornecido no ato da inscrição até as 19h do dia 27 de junho de 

2022.  

Número de Identificação Horário da defesa oral 

PSD01 10 horas 

PSD03 14 horas 

PSD06 14 horas e 30 minutos 

 

2. O candidato terá no máximo 15 (quinze) minutos para apresentação oral do projeto de 

pesquisa. Em seguida o candidato será arguido pela banca examinadora. 

 

3. O acesso à rede de internet, funcionamento dos equipamentos para o exame remoto 

(câmera e áudio) e entrada na sala de reunião serão de inteira responsabilidade dos 

candidatos.  

 

4. A reunião desde seu início será gravada. O candidato que não autorizar a gravação não 

realizará a defesa oral. 

 

5. Caso ocorram interrupções na conexão, o candidato poderá retornar à sala desde que o 

tempo total de interrupção não exceda 10 minutos.  

 

6. Todos os casos fortuitos que porventura possam ocorrer durante a realização da 

verificação e que tenham relação direta com o resultado do certame serão decididos a 

posteriori pelo Colegiado do PPGEM em face da homologação do processo seletivo. 

 

HERNANI MOTA DE LIMA 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral 


