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CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 
OPÇÃO DE VAGA: PPGBioAGRO/PPG-GMP 
PROTOCOLO NOME COMPLETO DATA HORARIO* LINK 

151/2021 Ana Isabela Pianowski Salussoglia 11/06/2021 07h30* meet.google.com/xks-cqwm-pgu 

166/2021 Josefa Grasiela Silva Santana 11/06/2021 08h15* meet.google.com/xks-cqwm-pgu 

164/2021 Mônica Aparecida Cupertino Eisenlohr 11/06/2021 08h55* meet.google.com/xks-cqwm-pgu 

* Fuso horário de Cuiabá. 
 

OPÇÃO DE VAGA: PPGEC 
PROTOCOLO NOME COMPLETO DATA HORARIO** LINK 

163/2021 Catarina Silva de Carvalho 11/06/21 09h00** https://meet.google.com/ysr-eyee-bua 

162/2021 Halina Soares Jancoski 11/06/21 10h00** https://meet.google.com/cwg-beou-rfs 

** Fuso horário de Brasília.  
 
Obs.: A defesa oral do subprojeto de pesquisa ocorrerá via Google Meet; Eventuais falhas técnicas (e.g., falhas de conexão) por parte do candidato (a) antes 
ou durante a sessão da entrevista via Google Meet não serão de responsabilidade da Comissão de Seleção; A defesa oral será gravada, será realizada por 
um(a) único(a) candidato(a) de cada vez e somente o(a) candidato(a) e a Comissão de Seleção poderão participar da sessão de defesa oral; No caso de ocorrer 
uma desconexão (internet) durante a defesa do subprojeto, os membros da Comissão de Seleção aguardarão o(a) candidato(a) entrar novamente na sala 
on-line, até que se esgote o período de 25 minutos reservado para o(a) candidato(a). O candidato(a) terá 15 minutos para a defesa do projeto e 10 minutos 
de arguição. Decorrido esse prazo, se a reconexão não tiver sido bem-sucedida, a defesa será considerada finalizada. Neste cenário, a nota atribuída será 
proporcional ao tempo decorrido antes do problema técnico, podendo o(a) candidato(a) receber nota 0 (zero), ou uma nota igual ou inferior a 7,0 (sete), caso 
a defesa se encerre precocemente, sem que o(a) candidato(a) e/ou os membros da banca consigam reconectar a comunicação. As tentativas de reconexão 
serão realizadas apenas no intervalo de tempo de 25 minutos reservado para defesa oral. 

 
Alta Floresta – MT / Nova Xavantina – MT, 07 de junho de 2021. 

 
Prof. Dra Isane Vera Karsburg 

Presidente da Comissão de Seleção 
Portaria nº 918/2021 
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