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Instruções para o processo seletivo online 2020
Pós-graduação em Bioprodutos e Bioprocessos

INSTRUÇÕES GERAIS
Ao entrar em qualquer uma das salas virtuais usada para o processo seletivo, o candidato
deverá se apresentar e aproximar algum documento com foto recente (RG, CNH).
Entrar na sala da prova específica e da entrevista com 3 min de antecedência ao horário
agendado.
A internet é de responsabilidade do candidato. Será aguardado 5 min caso ocorra queda de
energia ou internet.
A prova específica e entrevista serão gravadas.
PROVA ESPECÍFICA- 03 DE JULHO DE 2020
Com até 48 horas de antecedência, o candidato receberá um artigo científico em inglês no
mesmo email cadastrado na ficha de inscrição.
O aluno deverá fazer a leitura e preparar uma apresentação do artigo com no máximo 10
minutos de duração (tolerância de 2 minutos para mais ou para menos). Caso apresente em
tempo inferior a 8 minutos ou superior a 12 minutos, o candidato será eliminado. Todo início
da apresentação um membro da banca falará o horário e ativará um timer. É de total
responsabilidade do candidato o controle do tempo.
A apresentação será em português e o candidato poderá compartilhar a apresentação feita
em Power Point ou outro programa de preferência (Prezi, PDF,...).
Depois de feita a apresentação, o candidato poderá ser arguido pela banca por 3 minutos.
Os membros da banca avaliarão os candidatos atribuindo notas entre 0 e 10.
Lembrando que esta prova tem caráter eliminatório e classificatório. Serão eliminados(as)
os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) pontos nesta etapa (item 23
alínea c do Edital BIOPRO-BIOPRO nº 09/2020).

Horário
9h00

Candidato

Link da sala

Roberto Fabio Conway Baccarat

meet.google.com/htk-kgea-fgi

Daniela Oliveira Teixeira De Sousa
9h30

10h00

10h30

11h00

11h30

meet.google.com/onp-wqqb-qqi

Jamila Ariza Brisolla Bosa

meet.google.com/htk-kgea-fgi

Camila Do Nascimento Viveiros Dias

meet.google.com/onp-wqqb-qqi

Sarah Rachel Oliveira Furtado Lemos

meet.google.com/htk-kgea-fgi

Rafael Lopes Carvalho De Oliveira

meet.google.com/onp-wqqb-qqi

Camila Aguiar

meet.google.com/htk-kgea-fgi

Matheus Aryel Nalio Andrade

meet.google.com/onp-wqqb-qqi

Julia De Almeida Monteiro Da Silva

meet.google.com/htk-kgea-fgi

Rodolfo Emilio Galeti Maccagnan

meet.google.com/onp-wqqb-qqi

Lineu Andrade De Almeida

meet.google.com/htk-kgea-fgi

Vitor Paschoal Guanaes De Campos

meet.google.com/onp-wqqb-qqi

PROVA DE CONHECIMENTO DE LÍNGUA INGLESA - 03 DE JULHO DE 2020
A prova de inglês deverá ser respondida em formulário online. O link será disponibilizado
em uma sala virtual para o preenchimento das respostas.
Todos os candidatos devem se apresentar nesse link: meet.google.com/htk-kgea-fgi às
14h.
O candidato terá até 1 hora e 30 minutos para a realização da prova e poderá fazer consulta
ao dicionário.
Outras instruções, se necessário, serão fornecidas na sala do google meet.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL E PRAZO PARA RECURSO
Os resultados da 1º Fase e convocação para a 2º Fase serão divulgados até o dia 7 de
Julho de 2020 às 17h00 pelo site www.unifesp.br/campus/san7/ppgbb-inicio.

O prazo para recurso será de 08 e 09 de julho de 2020 e deverá ser feito por email
(capgpq-iss.bs@unifesp.br e colocar em cópia os emails andrea_komesu@hotmail.com e
eduardo.penteado@unifesp.br ) até às 17h00 do dia 09.
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Bioprodutos e Bioprocessos/UNIFESP

