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EDITAL Nº 01/2022 PPGDI/CCS/UFES 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 06/2021 PPGDI/CCS/UFES, PROCESSO SELETIVO PARA 

INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS INFECCIOSAS NO NÍVEL DE 

MESTRADO. 

 

Onde se lê: 

 

7.1.1.1 A prova supracitada no item 7.1.1 será realizada por meio da plataforma Google Formulários na data 

prevista no cronograma indicado no item 8.0. 

 

Leia-se: 

 

7.1.1.1. A prova supracitada no item 7.1.1 será realizada por meio da plataforma Google Meet (Google 

classroom) de forma remota síncrona. 

 

7.1.1.1.1 A prova constará de um ou mais textos extraídos de artigos científicos que serão colocados em tela 

compartilhada para leitura inicial. Após o prazo concedido para leitura, serão exibidas questões sobre o texto 

cujas respostas deverão ser remetidas para um endereço de e-mail apresentado no chat do ambiente virtual.  A 

remessa das questões deverão ocorrer em momento determinado pelo responsável pela aplicação da prova. 

 

7.1.1.1.2 Em caso de queda de conexão, o tempo de retorno é de 5 minutos, caso esse limite de tempo seja 

ultrapassado, o candidato será excluído do processo avaliativo. 

 

7.1.1.1.3 O candidato terá uma tolerância de até 10 minutos para ingressar na sala Google Meet. Uma vez 

iniciada a prova, não serão mais permitidas entradas. 

 

Onde se lê: 
 

7.1.2 Os recursos referentes ao resultado da prova escrita para aferir capacidade de leitura e compreensão de 

trabalho científico escrito em inglês poderão ser impetrados entre os dias: 07 e 08 de fevereiro. 

 

Leia-se: 

 

7.1.2 Os recursos referentes ao resultado da prova escrita para aferir capacidade de leitura e compreensão de 

trabalho científico escrito em inglês poderão ser impetrados entre os dias: 09 e 10 de março. 

 

 

Onde se lê: 

 

7.1.4 Realização de entrevista na plataforma Google Meet. Os candidatos deverão ingressar na sala de 
recepção por meio do link: meet.google.com/und-acix-pvm. A entrevista será realizada em outra sala para a 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS INFECCIOSAS 
 
 

 

Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas – Centro de Ciências da Saúde – UFES 
Av. Marechal Campos, 1468 – Maruípe – Vitória – ES – CEP 29.040-090. 

Telefax:  3335 7504 

qual os candidatos serão redirecionados pelo recepcionista, conforme a ordem definida pela banca por livre 

critério no dia das entrevistas. 

 
Leia-se: 

 
7.1.4 Realização de entrevista na plataforma Google Meet. Os candidatos deverão ingressar na sala de 

recepção por meio do link: meet.google.com/gwp-xviu-ooi. A entrevista será realizada em outra sala para a 

qual os candidatos serão redirecionados pelo recepcionista, conforme a ordem definida pela banca por livre 

critério no dia das entrevistas. 

 

7.1.4.1 A data e o horário serão divulgados na página do Processo Seletivo no site do PPGDI até 48 horas 

antes da realização das entrevistas conforme o cronograma estabelecido no item 8. 

 

7.1.4.2 O candidato terá uma tolerância de até 10 minutos para ingressar na sala de recepção Google Meet na 

data e horário divulgado no site do PPGDI conforme o item 7.1.4.1. A sala será aberta 15 minutos antes da 

realização das entrevistas para recepção, teste de conectividade e acesso ao link da sala virtual de realização 

das entrevistas. 

 

7.1.4.3 O candidato terá uma tolerância de até 10 minutos para ingressar na sala Google Meet após o 

redirecionamento para as salas nas quais serão realizadas as entrevistas. 

 

7.1.4.4 Em caso de perda de conexão por parte do candidato durante a entrevista, este poderá retornar à sala 

Google Meet ao final das entrevistas dos demais candidatos. Caso o candidato seja o último da sessão, a banca 

examinadora aguardará até 30 minutos para o retorno. 

 

7.1.4.5 Em caso de instabilidade de conexão que leve a problemas de áudio ou imagem que impossibilitem a 

comunicação com a banca examinadora ou a perda de conexão sem previsão de retorno, a banca irá deliberar 

sobre a uma nova data e horário para entrevista. 

 
Onde se lê: 

 

7.2.4 A apresentação ocorrerá na plataforma Google Meet. Os candidatos deverão ingressar na sala de recepção 

por meio do link: meet.google.com/und-acix-pvm. A apresentação será realizada em outra sala para a qual os 

candidatos serão redirecionados pelo recepcionista, conforme a ordem definida pela banca por livre critério 

no dia das apresentações. 

 

7.2.7 O candidato terá uma tolerância de até 10 minutos para ingressar na sala Google Meet na data e horário 

divulgado no site do PPGDI conforme cronograma do item 8. 

 

7.2.8 O candidato terá uma tolerância de até 10 minutos para ingressar na sala Google Meet após o 

redirecionamento para as salas nas quais serão realizadas as entrevistas e as apresentações dos projetos. 
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7.2.9 Em caso de perda de conexão por parte do candidato durante a entrevista ou apresentação do projeto, 

este poderá retornar à sala Google Meet ao final das apresentações dos demais candidatos. Caso o candidato 

seja o último da sessão, a banca examinadora aguardará até 30 minutos para o retorno. 

 

7.2.10 Em caso de instabilidade de conexão que leve a problemas de áudio ou imagem que impossibilitem a 

comunicação com a banca examinadora ou a perda de conexão sem previsão de retorno, a banca irá deliberar 

sobre a uma nova data e horário para entrevista ou apresentação de projeto. 

 
Leia-se: 

 
7.2.4 A apresentação ocorrerá na plataforma Google Meet. Os candidatos deverão ingressar na sala de recepção 

por meio do link: meet.google.com/oya-vyez-yfc. A apresentação será realizada em outra sala para a qual os 

candidatos serão redirecionados pelo recepcionista, conforme a ordem definida pela banca por livre critério 

no dia das apresentações. 

 

7.2.4.1 A data e o horário serão divulgados até 48 horas antes da realização das apresentações conforme o 

cronograma estabelecido no item 8. 

 
7.2.7 O candidato terá uma tolerância de até 10 minutos para ingressar na sala Google Meet na data e horário 

divulgado no site do PPGDI conforme o item 7.2.4.1. A sala será aberta 15 minutos antes das apresentações 

para recepção, teste de conectividade e acesso ao link da sala virtual de apresentação dos projetos. 

 

7.2.8 O candidato terá uma tolerância de até 10 minutos para ingressar na sala Google Meet após o 

redirecionamento para as salas nas quais serão realizadas as apresentações dos projetos. 

 

7.2.9 Em caso de perda de conexão por parte do candidato durante a apresentação do projeto, este poderá 

retornar à sala Google Meet ao final das apresentações dos demais candidatos. Caso o candidato seja o último 

da sessão, a banca examinadora aguardará até 30 minutos para o retorno. 

 

7.2.10 Em caso de instabilidade de conexão que leve a problemas de áudio ou imagem que impossibilitem a 

comunicação com a banca examinadora ou a perda de conexão sem previsão de retorno, a banca irá deliberar 

sobre a uma nova data e horário para a apresentação do projeto. 

 
Onde se lê: 

 

7.3 Os recursos relacionados ao resultado da Análise de Curriculum Vitae e da apresentação do Projeto de 

Pesquisa poderão ser impetrados entre os dias 01 e 04 de abril de 2022. 

 
Leia-se: 

 
7.3 Os recursos relacionados ao resultado da Análise de Curriculum Vitae e da apresentação do Projeto de 

Pesquisa poderão ser impetrados entre os dias 11 e 12 de maio de 2022. 
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Onde se lê: 

 
8. CRONOGRAMA 

 
 

Atividades Data Local / Horário 

 

Período de inscrição 

02/12/21 a 

17/12/2021 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

Divulgação da homologação das 

inscrições 

20/12/2021 
Site do PPGDI 

 
 

Prova escrita para aferir capacidade de 

leitura e compreensão de trabalho 

científico escrito em inglês 

02/02/2022 
 

Google formulários 

Divulgação do resultado da prova escrita 

para aferir capacidade de leitura e 

compreensão de trabalho científico escrito 

em inglês 

 
04/02/2022 

 

Site do PPGDI 

Recurso da prova escrita para aferir 

capacidade de leitura e compreensão de 

trabalho científico escrito em inglês 

 

07 e 08/02/2022 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

Resultado prova escrita de inglês após 

recurso/ Divulgação data das entrevistas 
11/02/2022 

 

Site do PPGDI 

Entrevista 14 a 18/02/2022 
Google meet 

 
Entrega dos projetos de pesquisa 

 
14/03/2022 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

Apresentação do Projeto de Pesquisa 29 a 31/03/2022 Google meet 

Resultado parcial da análise de 

Curriculum Vitae e da apresentação do 

projeto 

 

01/04/2022 
 

Site do PPGDI 

Recurso da análise de Curriculum Vitae e 

da apresentação do projeto 

 

01 a 04/04/2022 
Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 
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RESULTADO FINAL APÓS 

RECURSOS 

27/04/2022 Site do PPGDI 

 
Matrículas 

28/04/2022 a 

04/05/2022 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

 
 
Leia-se: 

 

Atividades Data/horário Local/ Meio de 

aplicação 

 

Período de inscrição 

02/12/21 a 

17/12/2021 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

Divulgação da homologação das 

inscrições 

20/12/2021 
Site do PPGDI 

 

Prova escrita para aferir capacidade de 

leitura e compreensão de trabalho 

científico escrito em inglês 

24/02/2022 

às 8:00 horas 

 

Google Meet (síncrona) 

Link: 
https://meet.google.com/x

bk-frqu-dkf 

Divulgação do resultado preliminar da 

prova escrita para aferir capacidade de 

leitura e compreensão de trabalho 

científico escrito em inglês 

 
08/03/2022 

 

Site do PPGDI 

Recurso da prova escrita para aferir 

capacidade de leitura e compreensão de 

trabalho científico escrito em inglês 

 

09 e 10/03/2022 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

Resultado prova escrita de inglês após 

recurso/ Divulgação da data das 

entrevistas 

16/03/2022 
 

Site do PPGDI 

Entrevista 21 a 25/03/2022 
Google meet 

 
Entrega dos projetos de pesquisa 

 

18/04/2022 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

Apresentação do projeto de pesquisa 2 a 6/05/2022 
Google meet 
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Resultado preliminar da análise de 

Curriculum Vitae e da apresentação do 

projeto 

 

10/05/2022 

 

Site do PPGDI 

Recurso da análise de Curriculum Vitae e 

da apresentação do projeto 

 

11 e 12/05/2022 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

RESULTADO FINAL APÓS 

RECURSOS 
18/05/2022 Site do PPGDI 

 
Matrículas 

19/05/2022 a 

27/05/2022 

Por email: 

processoseletivosppgdi@ 

gmail.com 

 

 

Onde se lê: 

 

9.1 A relação dos aprovados e classificados será publicada no site: http://doencasinfecciosas.ufes.br/ no dia 

27/04/2022. 

 

 

Leia-se: 

 

9.1 A relação final dos aprovados e classificados será publicada no site: http://doencasinfecciosas.ufes.br/ no 

dia 18/05/2022. 

 

Onde se lê: 

 

11.1 Data prevista da matrícula: 28/04/2022 a 04/05/2022 exclusivamente por email. 

 

Leia-se: 

 

11.1 Data prevista da matrícula: 19/05/2022 a 27/05/2022 exclusivamente por email. 

 

 

 

 

 

PROF. DR. CRISPIM CERUTTI JUNIOR 
Coordenador 

Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas 

 
 
 

Vitória, 16 de fevereiro de 2022. 


