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 A coordenação do Programa Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática - Níveis Mestrado e Doutorado da UFG vem por meio deste comunicado 

informar a comunidade em geral a aos candidatos que concorrem ao mestrado e doutorado 

e que estão aptos a fazerem a PROVA ORAL, o seguinte: 

1) Não será realizado nenhuma alteração no cronograma de realização das Provas 

Orais. 

2) A Prova Oral terá duração máxima de 40 minutos, sendo que o candidato terá 

entre 15 e 20 minutos para realizar uma EXPOSIÇÃO ORAL sobre o seu projeto 

de pesquisa e a sua trajetória profissional e acadêmica. A banca examinadora terá 

entre 20 e 25 minutos para arguir o candidato. 

3) Não será permitido o uso de nenhum tipo de recurso auxiliar (projetor 

multimídia, retroprojetor, flipchart, cartaz, aparelho celular, folhas impressas, etc) 

para a realização da exposição do candidato. 

4) Não será permitido a entrega por parte do candidato de nenhum tipo de 

documento, que auxilie em sua exposição, para os membros que compõem a banca 

examinadora. 

5) Ressaltamos que o candidato deve realizar uma EXPOSIÇÃO ORAL dentro 

do tempo estipulado no item 1. 

6) Solicitamos que os candidatos cheguem com antecedência de 45 minutos no 

mínimo no local de realização das provas. 



7) Ao chegar no local de realização da prova, deve se apresentar na Secretária do 

PPGECM/UFG e aguardar a chamada para realização da prova. 

8) O candidato que não comparecer no horário determinado de início da Prova 

Oral será considerado ausente. 
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