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Informações sobre a Prova de Defesa de Projeto e Entrevista, dia 22/05/2020 às 

08h00, Processo Seletivo 2020 de Doutorado em Fluxo Contínuo do PPGQ 
 

João Pessoa, PB, 20 de maio de 2020 

 
Prezados(as) Candidatos(as), 

 

A Coordenação do PPGQ vem informar que a Prova de Defesa de Projeto e Entrevista do Edital de 

Seleção 2020 de Doutorado em regime de Fluxo Contínuo ocorrerá no dia 22/05/2020 (sexta-feira) terá 

início às 08h00 horas (horário de João Pessoa), com o Sorteio da Ordem de Apresentação, conforme 

estabelecido no Edital. A presença de todos(as) os(as) candidatos no sorteio é obrigatória. 

 

O sorteio e a prova serão realizados pelo aplicativo/software ZOOM (https://zoom.us/download) 

por meio de videoconferência agendada no seguinte link: 

 

 

   Entrar na reunião Zoom 

    https://us02web.zoom.us/j/86718601061?pwd=b0ZNa1N5T1lhOWkwRjJ4RGFsQ3hGQT09  

    ID da reunião: 867 1860 1061 

    Senha: 778126 

 

 

Chamamos a atenção para os seguintes aspectos: 

 

1) Instalar o software ZOOM com antecedência adequada. 

2) Acessar o link da videoconferência com, no mínimo 15 minutos, de antecedência. 

3) Ao fazer a inscrição nesse processo seletivo não presencial, o candidato se responsabiliza pela 

disponibilidade de um computador/notebook dotado de microfone e webcam funcionais com 

capacidade de utilizar um browser de navegação da internet e o software gratuito ZOOM e com 

acesso a uma conexão de internet de banda larga para realização da entrevista. (Item 6.1.1 do 

Edital) 

4) Para o sorteio, ter em mãos um documento oficial com foto para conferência. 

5) A ausência do candidato no sorteio implicará em eliminação sumária (item 9.3.1.1 do Edital). 

 

A Coordenação deseja uma boa prova de projeto e entrevista para todos(as). 

 

Atenciosamente, 

A Coordenação do PPGQ 

 


