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Assunto: Instruções para a Prova Teórica Mestrado e Doutorado

  

1) A prova teórica será realizada no dia 24 de novembro de 2021. 

2) A Prova será realizada por videoconferência, através do aplica�vo Google Meet, em link a ser enviado
antecipadamente (24 horas antes) a cada candidato(a) no e-mail indicado no ato da inscrição. No mesmo
e-mail, além do horário específico para a realização da Prova, o(a) candidato(a) receberá as questões da
prova (Três para cada Linha de Pesquisa). 

3) A Prova Teórica para o Mestrado e Doutorado consis�rá em apresentação oral previamente preparada
por cada candidato(a), com duração máxima de quinze minutos, sobre uma das questões rela�vas à Linha
de Pesquisa em que se insere o seu Projeto de Pesquisa inscrito no Processo Sele�vo. 

4) O candidato escolherá a questão antecipadamente e informará à banca, no início do exame, qual foi
sua opção. 

5) A avaliação será realizada por uma banca composta por membros da Comissão de Seleção do PPGLit e
terá seu áudio e vídeo gravados para efeitos de armazenamento, não sendo divulgada publicamente sob
nenhuma hipótese. 

6) Os critérios e a pontuação desta etapa, segundo o Anexo 6 do Edital do Processo Sele�vo, são os
seguintes:

Domínio conceitual e teórico – Até 5,0 pontos
Coerência no desenvolvimento da questão – Até 5,0 pontos

Wilton José Marques
Coordenador do PPGLit

Presidente da Comissão de Seleção do PPGLit

Documento assinado eletronicamente por Wilton Jose Marques, Coordenador(a), em 17/11/2021,
às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0534606 e o código CRC 8F577A40.
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