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OFÍCIO 

Seleção Mestrado, 2022 

 

Na data de 10 de janeiro de 2022, reuniram-se os membros titulares da banca de 

seleção de candidatos para ingresso ao Programa de Pós-graduação em Ciência da 

Informação da UFMG, nível Mestrado, para o estabelecimento dos procedimentos 

avaliativos a serem adotados na terceira etapa do certame, conforme rege o Edital 

Regular de Seleção 2022. Na reunião, realizada com a presença dos professores Ana 

Paula Meneses Alves, José Francisco Guelfi Campos e René Lommez Gomes, decidiu-

se que: 

 

a) o acesso dos candidatos à entrevista se dará pelo link da plataforma Jitsi Meet 

que será enviado por e-mail, sendo solicitado aos candidatos que entrem na sala 

até 10 minutos antes do seu horário; 

 

b) seguindo as determinações do edital, a entrevista será organizada em duas 

partes: defesa do projeto (10 min.) e arguição (20 min); 

 

c) não será permitido o uso de apresentações (ppt); 

 

d) a escala das entrevistas seguirá o quadro de horário abaixo: 

 

Dia Horário Candidato 

17/01 09:00 hs 12 

09:30 hs 42 

10:00 hs 41 

10:30 hs 10 

11:00 hs 34 

19/01 09:00 hs 60 

09:30 hs 24 

10:00 hs 13 

10:30 hs 22 

11:00 hs 61 



14:00 hs 65 

14:30 hs 02 

15:00 hs 25 

15:30 hs 66 

16:30 hs 45 

20/01 09:00 hs 73 

09:30 hs 53 

10:00 hs 72 

10:30 hs 71 

11:00 hs 06 

11:30 hs 47 

 

e) as entrevistas serão pontuadas seguindo o barema abaixo: 

 

Item Subitem Pontuação 
máxima 

Exposição clara do problema de pesquisa, dos objetivos e 

justificativa do pré-projeto. 

problema 15 

objetivos 5 

justificativa 15 

Exposição clara da metodologia do pré-projeto. metodologia 35 

Argumentação teórica e o diálogo com a bibliografia 

indicada face à questão proposta 

- 30 

 

 

 

Sendo o que havia a ser decidido e declarado, findou-se a reunião. 

 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Prof. René Lommez Gomes,  

Presidente da Banca 

 

 

 


