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SELEÇÃO ONLINE 

 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-

se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares 

da Universidade Federal Fluminense, por meio de videoconferência, tendo 

participado os docentes do programa citados em ata específica. Foram 

propostas mudanças ao edital de pós-graduação no escopo, com objetivo de 

serem atendidos os princípios de distanciamento social e redução da mobilidade 

vigentes para enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Desta forma são 

definidas as seguintes regras que se somam às previamente presentes no edital 

de seleção:  

O processo seletivo 2020/2 para o programa será realizado exclusivamente 

no modo online. A conexão à internet e os requisitos técnicos (tais como: 

computador ou smartphone, programas e aplicativos...) necessário são de total 

responsabilidade do(a) candidato(a). São características deste processo:  

(1) prova de inglês, através do envio de questionário Google Forms para 

preenchimento pelo(a) candidato(a).  

(2) envio da gravação de um vídeo da apresentação do anteprojeto, com 

duração máxima de 10 minutos, previamente para a banca (até às 

23:59h da data definida no edital; orientações para envio do vídeo 

serão fornecidas oportunamente); 

(3) realização de entrevista online pela ferramenta Google Meet pela 

Banca em horário definido. Caso o(a) candidato(a) tenha dificuldade 



de conexão no momento da entrevista será definida uma segunda 

oportunidade para não mais de 2h após o horário inicial definido; 

 

O cronograma aprovado para este processo seletivo foi o seguinte:  

 Inscrições: 14/09 a 18/09;  

 Deferimento das Inscrições: 21/09;  

 Prova de inglês online: 22/09 e 23/09;  

 Resultado da prova de inglês: 25/09;  

 Envio dos vídeos com a apresentação do anteprojeto pelos 

aprovados na 1a fase: 28/09;  

 Entrevistas online: 01/10;  

 Resultado do processo seletivo: 02/10;  

 Recursos da 2a fase: até 06/10;  

 Resultado final após recursos: 08/10;  

 Inscrições em disciplinas: 05/10 a 09/10;  

 Início das aulas: 12/10.  

 

Ficou decidido que, no ato da inscrição, os candidatos deverão preencher 

um documento autorizando a gravação e, se for o caso, a divulgação dos seus 

vídeos.  

 

Niterói, 24 de agosto de 2020. 

 

                

                                                  


