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ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES  

Edital 18/2015 
 

A Comissão de Seleção informa e/ou orienta aos candidatos que:  

 

1) Chegue no local para a defesa de projeto e entrevista ao menos 30 min de antecedência, portando 

documento de identificação;  

2) Tragam as apresentações em slides salvas em pendrive ou em notebooks previamente ligados. Não 

existe nenhum modelo de apresentação em slide pré-definido pela Comissão de Seleção. Além disso, 

não há obrigatoriedade da defesa do projeto ser realizada utilizando-se qualquer recurso audiovisual.  

4) O tempo referente à defesa dos projetos (15 min – item 3.2.2 do termo aditivo do aludido edital) 

começará a ser contado pela banca de seleção no momento em que o candidato entrar na sala de 

defesas. Logo, é importante que os candidatos não percam tempo ligando notebooks ou abrindo suas 

apresentações;  

5) A Comissão de Seleção fornecerá Datashow e notebook para utilização dos candidatos. No entanto, a 

Comissão não se responsabiliza por qualquer problema de ordem técnica que os equipamentos 

possam vir a apresentar. Portanto, os candidatos podem trazer seus próprios equipamentos, que 

deverão ser ligados dentro do tempo disponível para sua defesa (15 min).  

6) A Comissão de Seleção não se responsabiliza por eventual rompimento de fornecimento de energia 

elétrica (permanente ou temporária), por qualquer motivo que seja. Em caso de rompimento de 

energia elétrica, os candidatos deverão realizar suas apresentações normalmente. O tempo para a 

defesa não será interrompido 

7) O local de realização das defesas de projetos será na sala de aula do Programa de Pós Graduação em 

Proteção de Plantas – PPGPP. 

 

 

 

Urutaí, 25 de fevereiro de 2016. 
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