
 
 

 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA PROVA ESPECÍFICA (27 DE NOVEMBRO DE 2020) E 
ARTIGO CIENTÍFICO 

 
 
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), durante todo o momento a               
câmara do candidato deve ser mantida ligada. 
 
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.  
 
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,...). 
 
A apresentação deverá conter os seguintes itens obrigatórios: 
 

● A hipótese do trabalho. 
● Síntese geral do artigo, explicando os principais resultados e discussões, com as figuras e 

tabelas pertinentes. 
● Descrever a contribuição do artigo para o Programa de Pós-Graduação Bioprodutos e 

Bioprocessos. 
 
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 26 alínea e do Edital                 
BIOPRO-BIOPRO nº 10/2020). 
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PROVA DE CONHECIMENTO DE LÍNGUA INGLESA - 27 DE NOVEMBRo 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/okb-ocky-rjr às 14h. 
 
O candidato terá até 2 horas (item 27 alínea a do Edital BIOPRO-BIOPRO nº 10/2020) para a realização                  
da prova e poderá fazer consulta ao dicionário.  
 
Outras instruções, se necessário, serão fornecidas na sala do google meet.  
 

Profa. Dra. Ana Claudia Muniz Renno 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioprodutos e Bioprocessos/UNIFESP 

 
 

Prof. Dr. Eduardo Dellosso Penteado 
Membro da Comissão de Seleção de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Bioprodutos e 

Bioprocessos/UNIFESP 
 
 

Profa. Dra. Andrea Komesu 

Horário Candidato Link da sala 

8h30 Vanessa Aparecida da Silva Lima meet.google.com/gtg-xzzz-rct 

Thiago Guedes Pinto meet.google.com/okb-ocky-rjr 

9h00 Tamires Pereira Santos meet.google.com/gtg-xzzz-rct 

Renan da Silva de Oliveira meet.google.com/okb-ocky-rjr 

9h30 Monica Lorencetti meet.google.com/gtg-xzzz-rct 

Luiz Carlos dos Santos meet.google.com/okb-ocky-rjr 

10h00 Leonardo Ribeiro Bernardo meet.google.com/gtg-xzzz-rct 

Jennifer Barbosa dos Santos meet.google.com/okb-ocky-rjr 

10h30 Hytalo de Souza Rosa meet.google.com/gtg-xzzz-rct 

Lucas Cassulatti dos Santos meet.google.com/okb-ocky-rjr 

11h00 Gustavo Henrique Mosso de Carvalho meet.google.com/gtg-xzzz-rct 

Giovanna Bezerra do Nascimento meet.google.com/okb-ocky-rjr 

11h30 Gabriel Carvalhal de Aguiar meet.google.com/gtg-xzzz-rct 

Amanda Brambilla dos Santos meet.google.com/okb-ocky-rjr 

12h00 Giovana Wagner Branda meet.google.com/okb-ocky-rjr 
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Membro da Comissão de Seleção de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Bioprodutos e 

Bioprocessos/UNIFESP 
 
 

Prof. Dr. Gustavo Rafael Mazzaron Barcelos 
Membro da Comissão de Seleção de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Bioprodutos e 

Bioprocessos/UNIFESP 
 
 
  



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




