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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CAERÁ 

FACULDADE DE MEDICINA  
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TRANSLACIONAL 

 
 

EDITAL Nº 01/2021 
 

CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA: 
EXPOSIÇÃO, ARGUIÇÃO ORAL DO PROJETO DE PESQUISA E AVALIAÇÃO DO 

CURRICULUM VITAE 
 

Em atenção ao item 5.3 do Edital 01/2021 no que se refere aos procedimentos de 

Apresentação e Defesa de Projeto de Pesquisa, e por considerar o decreto Estadual No 

33.519 de 19 de março de 2020 e alterações posteriores, que trata da adoção de 

medidas de isolamento social, a etapa de avaliação de projetos se dará por meio de 

videoconferência nas salas virtuais indicadas abaixo. Informamos que o(a) candidato(a)  

deverá providenciar acesso a sistemas eletrônicos e internet que viabilizem a realização 

dessa etapa da seleção. 
 
Horário: Os candidatos do turno da manhã devem acessar a sala de espera a partir de 
08:00 horas e os candidatos do turno da tarde a partir de 12:00 horas. 
 
Sala de espera: 
https://meet.google.com/xdm-erzk-gfk 
 
A comissão de avaliação acessará essa sala para informar ao(à) candidato(a) que a 

sala de avaliação estará disponível para que este(a) possa entrar e apresentar seu 

projeto de pesquisa.  

 

Sala de Avaliação: 
https://meet.google.com/jca-hjse-pnh 
 
A comissão de avaliação encaminhará o(à) candidato(a) para a sala de Análise 

Curricular. 

 
Sala de Análise Curricular: 
https://meet.google.com/qgq-okpd-zrx 
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Segunda-feira (26/04) – 09:00h 
 

 Segunda-feira (26/04) – 13:00h 

Número de Inscrição  Número de Inscrição 
91896  91903 
91645  91722 
91924  91597 
91765  91626 
91638  91599 
92005  92008 

 
Terça-feira (27/04) – 09:00h 

 
 Terça-feira (27/04) – 13:00h 

Número de Inscrição  Número de Inscrição 
92018  91992 
91901  91973 
92017  91998 
92024  91796 
91600  92000 

  91724 
 

Quarta-feira (28/04) – 09:00h 
 

 Quarta-feira (28/04) – 13:00h 

Número de Inscrição  Número de Inscrição 
91999  92013 
91666  91908 
92002  91610 
91676  91803 
92012  91708 
91877  91980 

 
Quinta-feira (29/04) – 09:00h 

 
  

Número de Inscrição   
92009   
91741   
91829   
91996   
91811   

 
 

A apresentação do projeto de pesquisa deve ser realizada em até 15 min. Após a 

apresentação, ocorrerá a defesa (arguição) baseada nos seguintes critérios de 

avaliação:  

1) Na apresentação: Clareza na delimitação do tema, qualidade dos slides, 

cumprimento do tempo estabelecido, metodologia e o referencial teórico 

apresentado (3,0 pontos); 

2) No projeto: Clareza na delimitação do tema, na formulação do objeto e da 

relevância da pesquisa para a área de estudo; coerência na relação entre as 

questões norteadoras, os objetivos traçados, a metodologia e o referencial 

teórico apresentado. Aspectos linguístico-formais de organização textual e 

normalização ABNT (4,0 pontos); 
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3) Na defesa pelo candidato: Articulação, capacidade argumentativa e 

sistematização das ideias. Domínio do conteúdo e fundamentação 

epistemológica; aspectos teórico-metodológicos do Projeto de Pesquisa (3,0 

pontos). 

 
 
 
 
 
 
 

Fortaleza, 21 de abril de 2021 
 

 
_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Manoel Odorico de Moraes Filho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional  

 
 


