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E R R A T A  I I I  C H A M A D A  D E  S E L E Ç Ã O  
P Ú B L I C A  D E  M E S T R A D O  2 0 2 3  

 
Informamos que a Etapa de entrevista (Etapa 5), classificatória e eliminatória, 

será realizada de forma remota, seguindo as diretrizes de economicidade e de 

maneira a permitir que os candidatos concorram em condições de igualdade. 

 

Onde se lê: 

3.5.1. O processo da entrevista será do tipo arguição, realizada frente a uma 

Banca Examinadora, constituída pela Comissão de Seleção Pública (CSP) e ou 

docentes da PG-EBS.  

A apresentação do projeto de pesquisa será elaborada pelo candidato, em 

formato de apresentação eletrônica. O Programa EBS disponibilizará um 

microcomputador com entrada USB (para abertura de arquivos de pendrive, hd 

externo, smartphone e similares) e um projetor Data Show compatível. O 

candidato deverá preparar, previamente, os slides de apresentação, em formato 

Power Point (Microsoft Office) e/ou PDF.  

O candidato terá até 20 minutos para apresentação e, logo em seguida, será 

arguido pela banca examinadora.  

O projeto de pesquisa a ser apresentado, elaborado pelo candidato, deverá 

conter: 

 

- Resumo, Introdução, Pergunta de Investigação, Justificativa e Fundamentos 

Teóricos, Objetivos (geral e específico(s)), Metodologia, com explicitação das 

bases teórico-metodológicas do estudo, aspectos éticos, experiências 

anteriores, Contribuições do projeto para o Ensino em Biociências e Saúde e 

para a Sociedade, cronograma e referências bibliográficas.  

 

O(a) candidato(a) que obtiver nota menor que 6,0 será eliminado(a). 

- Na entrevista o candidato será examinado com base nos seguintes critérios: 

a) qualidade acadêmico-científica; 
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b) compatibilidade com o perfil do Programa; 

c) exequibilidade do projeto para o tempo de conclusão do curso; 

d) conhecimento do(a) candidato(a) sobre o assunto proposto no projeto.  

 

Também serão considerados na avaliação da entrevista  esclarecimentos sobre 

os seguintes itens:  

a) Informações apresentadas no currículo Lattes; 

b) Questionamentos  acerca da bibliografia, conforme relação de referência 

bibliográfica da chamada Pública 2023; 

c) Questionamentos sobre as referências bibliográficas citadas no projeto 

enviado; 

d) Real disponibilidade do(a) candidato(a) à dedicação ao curso. 

 

Leia-se: 

3.5.1. O processo da entrevista será do tipo arguição, realizada frente a uma 

Banca Examinadora, constituída pela Comissão de Seleção Pública (CSP) e ou 

docentes da PG-EBS.  

A apresentação do projeto de pesquisa será elaborada pelo candidato, em 

formato de apresentação eletrônica. O candidato deverá preparar, previamente, 

os slides de apresentação, em formato Power Point (Microsoft Office) e/ou PDF.  

O candidato terá até 20 minutos para apresentação e, logo em seguida, será 

arguido pela banca examinadora.  

O projeto de pesquisa a ser apresentado, elaborado pelo candidato, deverá 

conter: 

 

- Resumo, Introdução, Pergunta de Investigação, Justificativa e Fundamentos 

Teóricos, Objetivos (geral e específico(s)), Metodologia, com explicitação das 

bases teórico-metodológicas do estudo, aspectos éticos, experiências 

anteriores, Contribuições do projeto para o Ensino em Biociências e Saúde e 

para a Sociedade, cronograma e referências bibliográficas.  
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O(a) candidato(a) que obtiver nota menor que 6,0 será eliminado(a). 

- Na entrevista o candidato será examinado com base nos seguintes critérios: 

a) qualidade acadêmico-científica; 

b) compatibilidade com o perfil do Programa; 

c) exequibilidade do projeto para o tempo de conclusão do curso; 

d) conhecimento do(a) candidato(a) sobre o assunto proposto no projeto.  

 

Também serão considerados na avaliação da entrevista  esclarecimentos sobre 

os seguintes itens:  

a) Informações apresentadas no currículo Lattes; 

b) Questionamentos acerca da bibliografia, conforme relação de referência 

bibliográfica da chamada Pública 2023; 

c) Questionamentos sobre as referências bibliográficas citadas no projeto 

enviado; 

d) Real disponibilidade do(a) candidato(a) à dedicação ao curso. 

 

Orientações para realização da Entrevista:  

 

3.5.2. A apresentação do projeto será realizada de forma síncrona remota, 

conforme informado no item 8, cronograma da chamada de Seleção Pública para 

o curso de mestrado acadêmico em Ensino em Biociências e Saúde.  

Excepcionalmente, todos os(as) candidatos(as) deverão realizar a apresentação 

oral de seu projeto de mestrado de forma síncrona remota, via plataforma zoom. 

O link de acesso para realização da atividade será divulgado pelo Programa de 

Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde, conforme cronograma. O(a) 

candidato(a) é responsável por providenciar o meio de comunicação on-

line e por garantir banda de internet com velocidade compatível para 

emissão de som e imagem em tempo real. O(a) candidato(a) se 

responsabilizará por testar a conexão com a Secretaria do Programa, quando 

solicitado.  
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O Programa não se responsabilizará por problemas na conexão por parte do(a) 

candidato(a). Em caso de falha na comunicação on-line por parte do programa 

de pós-graduação, será remarcado novo horário, obedecendo ao período de 

divulgação dos resultados presente no item 8 desta chamada. 

 

3.1. O(a) candidato(a) é responsável por providenciar e manter, às suas 

expensas, estruturas físicas e tecnológicas necessárias e adequadas à 

realização das avaliações, a saber: acesso à internet de qualidade, equipamento 

eletrônico – notebook ou similar – compatível com a ferramenta do zoom. O 

Programa de Pós-Graduação não se responsabilizará caso o(a) candidato(a) 

não consiga realizar os procedimentos necessários para a execução das etapas 

de seleção, cumprindo todas as etapas exigidas.  

 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2023. 

 

Comissão de Seleção Pública  

do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu 

 Em Ensino em Biociências em Saúde 

Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz 


