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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

Além das instruções dadas no edital 01/PPGFIL/2021, seguem as instruções para a participação dos 
candidatos por meio virtual:

1. O cronograma das reuniões se encontra divulgado no dia 03/02/2022 no sítio do PPGFL/UFSC 
(https://ppgfil.posgrad.ufsc.br/editais/).

2. A plataforma a ser utilizada será a Zoom.  O localizador da sala de reunião Zoom é: 
https://us06web.zoom.us/j/85634354342?pwd=aGlocG9ZZVdESE12Z1djdTNMMzAzdz09

3. A ID da reunião é: 856 3435 4342
A senha de acesso é: 824380

4. Não é necessário fazer o download do programa, mas é recomendável ao menos que o(a) 
candidato(a) 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/

5. 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). 

6. Pede-se que o(a) candidato(a) ingresse na sala 5 min antes do início da sua entrevista, 
identificando-se pelo nome.  Caso se atrase ao se conectar à sala virtual de reunião, esse 
tempo não será compensado ao final.

7. O(a) candidato(a) deve deixar sua câmera ligada, registrando seu rosto e mãos sob 
iluminação suficientemente clara durante toda a entrevista.

8. Conforme o artigo 11 do edital, na fase 2, será sorteada uma pergunta, depois de o candidato 
ter escolhido um texto e tê-lo exposto. A banca poderá fazer perguntas adicionais, não 
ultrapassando o tempo máximo total para essa fase de 10 min.

9. Conforme os parágrafos 11.2 e 11.3 do edital, os candidatos podem usar os recursos digitais 
na fase 1: área de conversa (chat) da plataforma digital para bibliografia complementar ou 
apresentação de slides. 

Profa. Claudia Drucker
Presidente da comissão de doutorado

Florianópolis, 3 de fevereiro de 2022.
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