
 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS 
HUMANAS DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

FILOSOFIA 

CRONOGRAMA DA PROVA DE ARGUIÇÃO- PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO 
EDITAL No 01/PPGFIL/2021 – INGRESSO 2022 

 
PLATAFORMA 
As provas de arguição de mestrado acontecerão pela plataforma Zoom. 
Não é necessário fazer o download do programa, mas é recomendável ao menos que o 
candidato faça um teste antes do horário da sua entrevista. Para usar a plataforma 
sem fazer download, consulte: https://tecnoblog.net/responde/como-acessar-o-zoom-
sem-baixar-o-aplicativo-via-navegador/ 
 Instruções para baixar o software se encontram em: https://zoom.us/download.  É 
necessário criar uma conta gratuita Zoom e associá-la a uma conta de e-mail, nessa 
opção (que também é a opção recomendada). 
 
LINK 
Para cada um dos cinco dias de prova haverá um link específico, o qual encontra-se 
abaixo informado, ato contínuo ao cronograma referente a cada dia, bem como no site 
do programa (https://ppgfil.posgrad.ufsc.br/editais/).  
 
INGRESSO 
O ingresso do candidato à sala de reunião virtual onde acontecerá a prova de arguição 
deve ser solicitado 5 minutos antes da hora marcada para o início da respectiva prova.  
Assim, por exemplo, se a prova está marcada para começar às 9h30, sugere-se que o/a 
candidato/a solicite entrada em torno de 09h25min. Nesse exemplo, o presidente da 
sessão liberará a entrada para o/a candidato/a às 9h30. Para facilitar a identificação, 
recomenda-se o uso de ‘nome de usuário’ semelhantes ao informado para inscrição no 
processo seletivo.  
 
ATRASOS 
O atraso máximo admitido será de cinco minutos após o horário determinado para o 
início da entrevista de arguição, sendo este tempo descontado dos dez minutos 
previstos para a exposição inicial do/da candidato/a. Em caso de atraso superior a 
esse, o/a candidato/a deve contatar a secretaria. Também conforme o edital que rege 
o presente processo seletivo, o PPGFIL/UFSC não se responsabiliza por problemas de 
conexão por parte do/da candidato/a que ocorram na data e horário marcados para a 
prova de arguição.  
 
 
 

https://tecnoblog.net/responde/como-acessar-o-zoom-sem-baixar-o-aplicativo-via-navegador/
https://tecnoblog.net/responde/como-acessar-o-zoom-sem-baixar-o-aplicativo-via-navegador/
https://zoom.us/download
https://ppgfil.posgrad.ufsc.br/editais/


 2 

ETAPAS DA PROVA 
Conforme o item 11 do edital número 01/PPGFIL/UFSC/2021, a prova de arguição está 
assim instruída: 

i) Fase 1 (até 10 minutos): O/a candidato/a deverá informar qual 
dos três textos disponibilizados para seu nível (no caso, 
mestrado) ele  escolheu apresentar e, ato, contínuo, realizar uma 
apresentação do mesmo. Os/As candidatos/as podem usar, 
nessa fase, os recursos digitais disponíveis na plataforma, como 
a área de conversa (chat) para compartilhar bibliografia 
complementar, bem como solicitar ao presidente autorização 
para compartilhar tela /ou  apresentar  slides. 

ii) Fase 2 (até 10 minutos): A banca realizará uma arguição sobre o 
texto escolhido pelo/a candidato/a. Essa arguição começará por 
uma questão sorteada aleatoriamente dentre um banco de 
questões previamente preparadas pela banca sobre aquele 
texto. No restante do tempo, a banca poderá realizar outras 
questões que podem versar ou sobre outros aspectos 
apresentados pelo/a candidato/a em sua resposta à pergunta 
que iniciou a Fase 2, ou sobre outros elementos presentes na 
apresentação do/a candidato/a durante a Fase 1.  

iii)  Fase 3 (até 15 minutos): A banca realizará uma arguição com 
questões versando sobre o projeto apresentado pelo 
candidato/a.  

 
 

 
GRAVAÇÃO 
Conforme o item 11 do edital no 01/PPGFIL/UFSC, a prova de arguição será gravada 

 

CRONOGRAMA E LINK DE ACESSO 

SEGUNDA FEIRA - 07/02/2022    

9h às 9h25 André Luis Lindquist Figueredo 

9h35 às 10h Arnoldo Gabriel Benvenutti 

10h10 às 10h35 Arthur Dal Ponte Santana 

10h45 às 11h10 Bárbara Walters 

11h20 às 11h45 Camila Carpen 

11h55 às 12h20 Caroline Castanhetti Felizardo 
Tópico: Entrevistas dia 1 (Segunda-feira – 07/02/2022) 
Hora: 7 fev. 2022  
Entrar na reunião Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/84373903026?pwd=ZGZDQ2ZCaWI4ZGx1dk1HVDVWVmF1Zz09  
 
ID da reunião: 843 7390 3026  
Senha de acesso: 259324 

 

https://us02web.zoom.us/j/84373903026?pwd=ZGZDQ2ZCaWI4ZGx1dk1HVDVWVmF1Zz09
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TERÇA-FEIRA -  08/02/2022   

9h às 9h25 Danilo Martins Vitagliano 

9h35 às 10h Débora de Oliveira Silva 

10h10 às 10h35 Deiwson Amaral Belarminda 

10h45 às 11h10 Denilson Trentini Xavier 

11h20 às 11h45 Diego Alexandre Neves da Silva 

11h55 às 12h20 Eduardo de Oliveira da Costa 
Tópico: Entrevistas dia 2  (Terça-feira – 08/02/2022) 
Hora: 8 fev. 2022  
Entrar na reunião Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/88231652403?pwd=M0MrMEVqakxpOU5DakF5aENXcWRaZz09  
 
ID da reunião: 882 3165 2403  
Senha de acesso: 456071  
 
 
 
 

 

QUARTA-FEIRA -  09/02/2022   

9h às 9h25 Eric Bitencourt de Santana 

9h35 às 10h Fernando Piacente Nazário 

10h10 às 10h35 Filipe Joaquim Kalenguessa 

10h45 às 11h10 Gabriel Langaro Ortega 

11h20 às 11h45 Igor Cesar Nobre Messias 

11h55 às 12h20 Isabel Cristina Silveira 
Tópico: Entrevistas dia 3 (Quarta-feira – 09/02/2022) 
Hora: 9 fev. 2022  
Entrar na reunião Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/88162598612?pwd=L3MzTnVuQ3pGaVlBb2ZYaEwvL01yZz09  
 
ID da reunião: 881 6259 8612  
Senha de acesso: 086215  

 

 

QUINTA-FEIRA -  10/02/2022   

9h às 9h25 Jeison Jeferson Evaristo 

9h35 às 10h João Lucas Borges Zanchi 

10h10 às 10h35 Leonardo Alves de Melo 

10h45 às 11h10 Mateus Perez Jorge 

11h20 às 11h45 Michelle Belatto 

11h55 às 12h20 Myllana Aguiar da Silva Lourenço 
Tópico: Entrevistas dia 4  (Quinta-feira – 10/02/2022) 
Hora: 10 fev. 2022 Entrar na reunião Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/83435701256?pwd=dVpWZDBIcEFtNUZiMDBBcFVFOE5FUT09  
 
ID da reunião: 834 3570 1256  
Senha de acesso: 436075  

 

https://us02web.zoom.us/j/88231652403?pwd=M0MrMEVqakxpOU5DakF5aENXcWRaZz09
https://us02web.zoom.us/j/88162598612?pwd=L3MzTnVuQ3pGaVlBb2ZYaEwvL01yZz09
https://us02web.zoom.us/j/83435701256?pwd=dVpWZDBIcEFtNUZiMDBBcFVFOE5FUT09
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SEXTA-FEIRA -  11/02/2022   

9h às 9h25 Nicolay Cersosimo Neves 

9h35 às 10h Tales Yamamoto 

10h10 às 10h35 Thiago Cabral Rodrigues 

10h45 às 11h10 Torquato Augusto Viglioni 

11h20 às 11h45 Victória Santos de Faria Veloso 

11h55 às 12h20 Wesley Fernando Rodrigues de Sousa 
Tópico: Entrevistas dia 5 (Sexta-feira – 11/02/2022) 
Hora: 11 fev. 2022  
Entrar na reunião Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/82133004200?pwd=dm9HTDZXa3ZTVUc5Q3BMYmc2eHdpZz09  
 
ID da reunião: 821 3300 4200  
Senha de acesso: 484214 

 

 

Prof. Marcos José Müller 

Presidente da comissão de mestrado 

Florianópolis, 03 DE FEVEREIRO de 2022. 

 

https://us02web.zoom.us/j/82133004200?pwd=dm9HTDZXa3ZTVUc5Q3BMYmc2eHdpZz09
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