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CAMPUS VITÓRIA
Avenida Vitória, 1729 – Jucutuquara – 29040-780 – Vitória/ ES

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 127/2022
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HUMANIDADES – PPGEH
PROTOCOLO PARA BANCA DE AVALIAÇÃO (FASE 3)

1 - FUNCIONAMENTOS DAS BANCAS
As bancas de arguição serão organizadas da seguinte forma:

A. Ocorrerão de forma presencial.
B. Não serão admitidos atrasos superiores a 5 (cinco) minutos.
C. Apresentação da proposta de pesquisa pelo candidato: no máximo dez minutos.
D. Arguição da banca: no máximo vinte minutos.
E. Passada a palavra ao candidato (a), o (a) mesmo (a) deve apresentar o documento oficial

com foto e depois iniciar sua exposição.

2 - APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS
A. Não podem acontecer apresentações de slides (Powerpoint), imagens, vídeos ou qualquer

forma de exibição que não seja única e exclusivamente a a apresentação oral do (a)  próprio
(a) candidato (a).

B. Durante a entrevista, o  (a) candidato  (a) deve garantir que a sua comunicação ocorra
exclusivamente com a banca de arguição, sem interrupções.

C. Os locais para as entrevistas serão disponibilizados no dia 23/02/2023 no site institucional.
D. A  apresentação  do  (a)  candidato  (a)  deverá  se  orientar  pelos  seguintes  critérios  (que

poderão ser retomados pela banca no tempo de arguição para esclarecimentos bem como
exploradas outras  questões  que  estejam em convergência  com o  projeto  apresentado),
conforme anexo XI do edital:

1. Apresentar a justificativa e os objetivos.

2. Apresentar o problema e/ou questões de investigação.

3. Apresentar o referencial teórico.

4. Apresentar o percurso metodológico.

5. Apresentar o possível produto educacional.

3. LOCAIS DAS ENTREVISTAS
A.  Todas as bancas de entrevistas ocorrerão no Instituto Federal do Espírito Santo, localizado na

Av. Vitória, 1729, Jucutuquara, Vitória-ES, CEP: 29040-780, nas salas destinadas a cada candidato
(a), conforme o Quadro a seguir, seguindo a lista de “Convocação para entrevistas – Defesa de
Projeto (F3)”, publicada no dia 23/02/2023 no site institucional:

SALA LOCALIZAÇÃO

Sala de Reuniões da Diretoria de Pesquisa  3º andar do Prédio Administrativo (Corredor à direita)

Coordenadoria do ProfLetras  3º andar do Prédio Administrativo (Corredor à esquerda)

Lapese (Laboratório de Pesquisa, Extensão,
Sociedade e Emancipação)

 Centro Administrativo Pedagógico Prof. Rogério Eduardo  
Zane (3ª porta à esquerda)

Coordenadoria do PPGEH  3º andar do Prédio Administrativo (Corredor à esquerda)
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