CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA CURSOS DE NIVELAMENTO CONFORME
CHAMADA INTERNA PROGRAD N. 08/2021
1) ETAPAS DE SELEÇÃO
1.1. Histórico Escolar (peso 4)
Para o cálculo da nota atribuída neste item, serão consideradas a média das notas finais
obtidas nos componentes curriculares listados a seguir, ou componentes curriculares equivalentes
aos PPCs anteriores do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos ou conforme Quadro de
Equivalência disponível em
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaagroalimentar/componentes-curriculares/quadro-deequivalencias/
- Matemática Básica (IT8503)
- Cálculo diferencial e integral i (IT8511)
- Química (IT8500)
- Química orgânica (IT8508)
- Química analítica I (IT8509)
- Genética (IT8512)
- Microbiologia (IT8510)
1.2. Entrevista (peso 6)

Será realizada uma entrevista on-line, utilizando uma sala virtual do Google Meet, de forma
individual, em horário previamente marcado e divulgado aos candidatos. No momento da
entrevista, o candidato deverá apresentar de forma oral a resolução de um exercício a sua escolha,
de algum tema englobando qualquer conteúdo ministrado nos componentes listados no ítem
anterior. Como ferramenta de apoio, o candidato deverá utilizar uma apresentação em formato .ppt
(Power Point) que deverá ser enviada até 1 hora antes da entrevista para o e-mail
fernandafiorda@unipampa.edu.br. A entrevista terá duração de 30 minutos, sendo 10 minutos para
apresentação do exercício e 20 minutos para outras considerações dos avaliadores. Serão
considerados os seguintes critérios de avaliação:
•

Postura (1 ponto)

•

Expressão Oral (clareza, objetividade e coerência) (1 ponto)

•

Adequação do exercício ao componente escolhido (2 pontos)

•

Didática (3 pontos)

•

Linguagem não verbal (1 ponto)

•

Clareza e organização dos slides (2 pontos)

Nesta etapa também serão considerados os seguintes aspectos:
•

Disponibilidade de tempo

•

Acesso a internet

•

Acesso à computador

•

Acesso a câmera para gravar vídeos (celular, computador, etc)

•

Domínio em relação às mídias digitais (Moodle, Mconf, Google Meet, Google
Classroom)

•

Habilidade em utilizar softwares de texto, de apresentação de slides e de vídeo

2) INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E HORÁRIO DAS ENTREVISTAS:
- Todas as entrevistas serão realizadas no dia 08/12/2021;
- Cada candidato possui um link diferente para acesso a sala virtual da entrevista;
- O acesso à sala virtual da entrevista só será liberado no horário agendado para cada candidato

Inscrição

Candidato

Situação da
inscrição

Link para acesso
à reunião

Não homologado*

Horário
entrevista
(08/12/2021)
-

245599

EDUARDA RODRIGUES MONTEIRO

245790

LUCIANE RITTA MARQUES

Não homologado*

-

-

245597

MURILLO MATOS MARQUES

Não homologado*

-

-

245811

OSWALDO BRANCALLION NETO

Homologado

15h30

meet.google.com/qcbnepa-rnq

*candidato não homologados pois não atendeu ao requisito do item 6.1c do Edital.

