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Mestrado | Doutorado Acadêmico 

 

Linha Design, Ergonomia e Tecnologia 
Orientações para Apresentação e Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa 

PPGDesign UFPE | Edital de Seleção 2021 
 
 
 

Para a Apresentação e Defesas dos Pré-Projetos na Linha Design, Ergonomia e Tecnologia será utilizada a 

plataforma Meet, do Google, no site meet.google.com, com o suporte do WhatsApp como “sala de 

espera e acompanhamento”. 

 
Instruções: 

 Será criado um grupo em WhatsApp (candidatos a mestrado e candidatos a doutorado) 

especificamente para a Etapa 3 do processo seletivo, que será utilizado pela Linha de Pesquisa 

como “sala de espera” para atualizar sobre a ordem de entrada da sala virtual. Cada candidato 

deverá dispor de um aparelho celular durante o período do Exame para realizar esse 

acompanhamento. O número de celular utilizado será o informado pelo candidato no momento 

da inscrição no site (www.selecao.ppgdesignufpe.com); 

 A defesas serão realizadas pela Plataforma Meet, do Google e serão informados links distintos 

para cada um dos dias e horários para mestrado e doutorado, conforme cronograma abaixo; 

 No horário definido e seguindo a ordem no cronograma, o candidato será convidado pelo 

grupo de WhatsApp a acessar a sala via link. O candidato não consegue acessar diretamente a 

sala, precisando pedir autorização para participar, que será realizada seguindo o cronograma 

divulgado; 

 Caso o candidato tente acessar um outro horário, o coordenador da sala poderá negar sua 

entrada ou remover sua participação; 

 Ao terminar a defesa, o candidato deverá sair da reunião (voluntariamente ou pelo 

coordenador da sala); 

 A Linha de Pesquisa ou mesmo um Professor da Linha de Pesquisa poderá solicitar ao candidato 

informações complementares ou mesmo marcar uma nova data para complementação da 

entrevista, caso julgue necessário; 

 Caso haja problemas de conexão, a Linha de Pesquisa deverá definir uma nova alternativa para 

a realização do exame. 



 

PROGRAMAÇÃO DEFESA DE PROJETO – SELEÇÃO 2021 
 
 

DOUTORADO CANDIDATOS 08/06/21 

 Hilma de Oliveira Santos Ferreira 09:00h 

Manuela Mello Fernandes 09:20h 

Luana Alves de Oliveira 09:40h 

Nicole Carneiro Ferrer Santos 10:00h 

Jordênia Adelaide de Almeida 10:20h 

Link da videochamada: meet.google.com/msk-sgam-jrf  

 
 

MESTRADO CANDIDATOS 11/06/21 

 Aline Paiva Rodrigues Da Silva 08:30h 

Samaryna Estevam De Barros 08:50h 

Amaury Alyson Teodoro De Souza 09:10h 

Wanderlayne Fernandes Do Amaral 09:30h 

Israel Lucas Sousa Silva 09:50h 

Fabiana Benevides Amorim 10:10h 

Lisandra Batista Do Nascimento 10:30h 

Janielly Corrêa Barbosa 10:50h 

Marianne Cristina Lindoso Araújo 11:10h 

Link da videochamada: meet.google.com/ttf-wjbd-wcq  

 
 
 

 

Boa Apresentação e Defesa! 


