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Resultado 1ª Etapa Processo seletivo Mestrado 2020/02 

 Após a interposição de recursos  

Análise de Curriculum Vitae (Barema) e Proposta de pesquisa 

Convocados para as Etapas seguintes 

Resultado Ampla Concorrência 

Candidatos  Barema Total Projeto Total Geral 

Andreia Cristina de Carvalho 3,50 26,50 30,0 

Glenio Martins de Lima Mariano 10,00 25,25 35,3 

Luana Maria Silva 1,50 25,45 27,0 

Maralice Boato Pereira 5,00 24,00 29,0 

 

Reserva p/ negros (pretos ou pardos) ou indígenas 

Candidatos Barema Total Projeto Total Geral 

Marina Gabriela dos Santos 7,00 20,50 27,5 

 

Os candidatos classificados estão convocados para realização da PROVA ESCRITA e ARGUIÇÃO. A 

prova escrita será realizada no dia 08 de outubro de 2020, das 14 às 17:59 horas (horário de Brasília); as 

questões serão postadas via PVANET da UFV. Só serão aceitas as provas postadas no Sistema PVANET 

da UFV em formato PDF. Atenção os candidatos devem aguardar comunicação da secretaria do PPGER 

sobre credenciamento no PVANET-UFV até dia 06 de outubro.  

Já as arguições acontecerão no 19 de outubro de 2020 e serão feitas remotamente. Para tanto, será 

utilizado o aplicativo Google Meet para isso o candidato receberá um link de acesso entre os dias 14 a 16 

de outubro. Esse link será enviado para o e-mail indicado pelo candidato(a) no processo de inscrição. As 

arguições serão gravadas, e, o candidato (a) ao se inscrever no presente processo seletivo, 

automaticamente já autoriza a gravação da arguição oral, cujo conteúdo será de uso exclusivo para fins de 

avaliação do presente processo seletivo. Sobre o horário de agendamento das arguições essas seguirão a 

hora oficial de Brasília e seguirá a ordem alfabética do nome dos candidatos selecionados para segunda 

etapa. Cabe destacar que o Programa não se responsabilizará por problemas de conexão ou comunicação 

do candidato (a). 

 
Viçosa, 02 de outubro de 2020 

 


