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Edital Geral RENOEN 001/2021 
ORIENTÕES AOS CANDIDATOS PARA ETAPA 2 

DEFESA DO PRÉ-PROJETO 
 
 

A Comissão de Seleção e Admissão do doutorado em Ensino (RENOEN) para o polo 
Maceió/UFAL, junto com a coordenação de polo, vem trazer informações para 
entrevistas candidatos aprovados e convocados para a segunda etapa do Edital Geral 
RENOEN 001/2021 para o polo Maceió/UFAL. 
 
Destacamos os seguintes aspectos do edital: 
 
5.2.2.1. A defesa do pré-projeto será realizada de forma síncrona e videogravada 
utilizando plataforma virtual. O link de acesso à sala virtual, a data e o horário de 
cada apresentação serão divulgados com antecedência de 48 horas na página do Polo 
onde a seleção está sendo realizada. Participarão da reunião os membros 
examinadores designados pela Comissão de Seleção e Admissão e o/a candidato/a, 
inclusive membros da própria comissão, atendendo o cronograma (item 9 do Edital). 
 
5.2.2.2. Antes do início da reunião, o candidato deverá apresentar documento de 
identificação com foto e deverá deixar a câmera aberta durante toda a etapa.  
 
5.2.2.3. Serão concedidos 10 min para apresentação do/a candidato/a e 10 min para 
arguição da banca composta por, no mínimo, dois membros da Comissão de Seleção 
e Admissão.  
 
5.2.2.4. As sessões de defesa de pré-projeto serão videogravadas pela Comissão de 
Seleção e Admissão. 
 
5.2.2.5. O candidato deverá estar disponível para a realização da prova de defesa de 
projeto, em modo remoto, online, com, pelo menos, 10 (dez) minutos de 
antecedência em uma sala específica e depois será direcionado para a sala em que 
será realizada a defesa de pré-projeto.  
 
5.2.2.6. O candidato que, por qualquer motivo, não estiver online na data, horário e 
sala virtual (endereço eletrônico) estabelecidos para a realização da prova de defesa 
do pré-projeto será desclassificado. 
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5.2.2.8. A Comissão de Seleção e Admissão não se 
responsabiliza por dificuldades técnicas vigentes durante o processo seletivo:  
a) Na hipótese de ocorrência de falha na conexão no momento da apresentação, será 
considerado o tempo máximo de 5 minutos para o/a candidato/a retornar ao link;  
b) Caso ocorra alguma instabilidade na conexão virtual dos membros da banca 
examinadora que inviabilize a realização da defesa do pré-projeto no dia e horário 
previstos no cronograma da seleção, será divulgado, na página do Polo, novo 
dia/horário para realização da atividade 

 
A comissão de seleção vem informar que foram designados todos os docentes do 
polo Maceió/UFAL listados no edital, além dos próprios membros da comissão de 
seleção e admissão. Assim, cada banca será composta com três membros 
examinadores, podendo no impedimento de um dos seus membros, ser reduzida 
para dois membros examinadores conforme número de examinadores estabelecidos 
no edital. 
 
 
 
 

 
 

Comissão de Seleção e Admissão Edital RENOEN 001/2021 
Coordenação do Polo 
RENOEN/CEDU/UFAL 
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