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ETAPAS DE SELEÇÃO  

“ENTREVISTA” E “EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA” 

 

As(os) candidatas(os) que tiveram nota igual ou acima de 7 (sete) na etapa de Análise do Pré-Projeto de 

Pesquisa, apresentada em cronograma disponibilizado no site do PPGCI/IBICT/UFRJ, na aba 

INGRESSO, estão aptas(os) a participar da ENTREVISTA e do EXAME DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA, que serão realizados as duas etapas. 

 

A ENTREVISTA e o EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA serão realizados via link enviado para o 

e-mail cadastrado pela(o) candidata(o) no ato de inscrição. O mesmo link será utilizado para essas duas 

etapas. A Plataforma GoogleMeet será utilizada nessas etapas e, no caso de problemas técnicos da 

plataforma, será informado, via site do PPGCI, um link alternativo, bem como cada candidata(o) será 

informada(o) pelo seu respectivo e-mail. 

 

As etapas de ENTREVISTA E EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA serão conduzidas num só 

módulo, com duração prevista de, no máximo, 45 minutos, cabendo alteração de tempo, caso a banca 

considere necessário. 

 

A ENTREVISTA terá duração em torno de 20 minutos. O EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA é 

realizado imediatamente após a ENTREVISTA, com duração prevista em torno de 20 minutos, cabendo 

alteração de tempo, caso a banca considere necessário. 

 

A ENTREVISTA e o EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA serão gravados em formato audiovisual 

e serão guardadas pelo período de seis meses. 

 

Os registros são sigilosos para uso interno do processo seletivo. 

Cada entrevista deverá ser realizada somente – e tão somente - entre candidato(a) e banca, sem a 

intervenção de terceiros. 
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A(o) candidata(o) deverá ter em mãos o mesmo documento de identidade constante no ato de inscrição 

da(o) candidata(o) no processo seletivo 2020. 

Caberá ao candidato(a) entrevistado(a) prover acesso à câmera e ao microfone para registro de sua fala e 

de sua imagem durante o processo de entrevista e prova de inglês. 

 

A seguir encontram-se especificados os procedimentos referentes às etapas de ENTREVISTA E EXAME 

DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

 

ENTREVISTA 

 

No início da entrevista, deverá a(o) candidata(o) apresentar o documento de identidade para registro. 

A(o) candidata(o) será entrevistada(o) pela Comissão de Seleção com base no Currículo Lattes e no Pré-

Projeto de Pesquisa por ela(e) submetido, cabendo outras questões consideradas pertinentes pela banca. 

 

EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (Língua inglesa) 

 

O EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, realizado somente – e tão somente - entre candidata(o) e 

banca, sem a intervenção de terceiros, será feito por meio de perguntas, a partir de texto disponibilizado 

pela banca no início do exame de língua inglesa apresentado como uma imagem em tela. 

Poderá ser solicitada a tradução para o português do texto apresentado, o qual a candidata(o) deverá 

submeter via chat da plataforma GoogleMeet ou similar utilizada. 

As perguntas serão feitas em português e respondidas igualmente em português. 

As questões apresentadas serão baseadas única e exclusivamente no texto indicado no momento do 

EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. 

Será permitido o uso de recursos de tradução impressos e online. 


