
 
 

 

CRONOGRAMA DE DEFESAS DE PROJETOS/ENTREVISTAS 

 

A comissão de Seleção 2023 do Processo de Seleção de estudantes regulares para o curso de Mestrado 

Acadêmico em Saúde, Ambiente e Trabalho do PPGSAT, UFBA (Edital 03/2022 Retificado) divulga o 

cronograma, o local de realização de Defesas de Anteprojeto/Entrevistas e as informações importantes sobre 

essa etapa do processo seletivo. 

 

As (Os) candidatas (os) que obtiveram média final ou superior a 6,0 (seis) na avaliação dos anteprojetos estão 

selecionadas (os) para a realização das demais etapas classificatórias do processo: a defesa dos 

projetos/entrevistas e avaliação do curriculo lattes.  

 

A etapa de defesa de projetos/entrevista será conduzida pela Comissão de Seleção, de forma presencial, de 

acordo com o período especificado no Cronograma abaixo, e servirá para a Comissão de Seleção elucidar 

aspectos relacionados ao Currículo Lattes e/ou ao Anteprojeto de Dissertação, sem caráter eliminatório. As 

entrevistas serão gravadas. 

  

As(Os) candidatas (os) terá 10 (dez) minutos para apresentar seu Anteprojeto de Dissertação e até 20 (vinte) 

minutos para responder aos questionamentos da Banca Avaliadora em relação ao Anteprojeto de Dissertação e 

ao Currículo Lattes. 

 

Participarão da entrevista 2 (dois) professores do PPGSAT que pontuarão, segundo Barema (Anexo 5 do Edital), 

na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a nota final da avaliação obtida pela média aritmética dos dois avaliadores; 

 

As (Os) candidatas (os) deverão levar o seu curriculo lattes impresso com as cópias dos documentos 

comprobatórios das informações descritas no currículo para o momento da defesa do projeto/entrevista. Os 

mesmos ficarão em posse da Comissão de Avaliação para o preenchimento do Barema (Anexo 4 do Edital), mas 

serão devolvidos no ato da matrícula das candidatas (os) ou em momento oportuno para esses. 

 

As (Os) candidatas (os) deverão levar também documento de identificação  com foto, a ser conferido no início 

da defesa do anteprojeto/entrevista. A realização da entrevista demandará a observação de orientações técnicas 

e procedimentais específicas a serem informadas às(aos) candidatas (os) antes do início da mesma. 

 

Como temos vagas suficientes para candidatas (os) aprovadas (os) na ampla concorrência, não realizaremos a 

Convocação para procedimento de heteroidentificação, sob a própria orientação da Comissão Permanente de 

Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração de pessoas negras (CPHA), UFBA. 

 

Segue abaixo o cronograma de realização das entrevistas, que acontecerão no mesmo local em que a prova 

de conhecimentos foi realizada: na sala C19, primeiro andar da sede do Programa de Pós Graduação em 

Saúde Ambiente e Trabalho, Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, no Largo do 

Terreiro de Jesus, s/n. Centro Histórico CEP: 40.026-010 Salvador, Bahia, Brasil: 

 

14 de dezembro de 2022, quarta-feira, manhã, 09:00-12:00 

 

Horário Nome da(o) candidata (o) 

9:00-10:00 DIOGO DOS SANTOS FERREIRA 

10:00-11:00 ANA CAROLINA DE CASTRO SILVA 

11:00-12:00 JOAO VICTOR CRUZ CORREIA 



 

14 de dezembro de 2022, quarta-feira, tarde, 14:00-17:00 

 

Horário Nome da(o) candidata (o) 

14:00-15:00 VERONICA MOITINHO SENA 

15:00-16:00 MILLER FERREIRA MUNIZ 

16:00-17:00 ROSA MARIA GUIMARAES DE ALMEIDA CALADO 

 

15 de dezembro de 2022, quinta-feira, tarde, 14:00-17:00 

 

Horário Nome da(o) candidata (o) 

14:00-15:00 HELIO SILVA DOS SANTOS BERNARDES 

15:00-16:00 ARIANNE GOMES VIANA 

16:00-17:00 CAROLINE DE MENEZES CAVALCANTI 

 

16 de dezembro de 2022, sexta-feira, tarde, 14:00-17:00 

 

Horário Nome da(o) candidata (o) 

14:00-15:00 TATIANE SILVA DA SILVA 

15:00-16:00 ANDRYA VERENA SILVA ROSA DE CARVALHO 

16:00-17:00 JAMERSON MESQUITA SILVA 

 

Salvador, 6 de dezembro de 2022. 

Comissão de Seleção 


