UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
COMISSÃO DA SELEÇÃO EXECUTIVA 2021
EDITAL No 53/2020
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2a FASE DO EDITAL No 53/2021
A Universidade do Estado do Pará, através da Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Religião, torna pública a convocação dos(as) aprovados(as) na 1ª Fase para a
realização da 2ª Fase do Processo Seletivo 2021 do curso de Mestrado em Ciências da
Religião – Ano Acadêmico 2021 [Edital No 53/2020], a ocorrer no dia 18/02/2021, conforme
cronograma abaixo:
OBSERVAÇÕES GERAIS:
- A 2ª Fase será realizada de forma remota, por meio da ferramenta Google Meet. Os(as)
candidatos(as) receberão individualmente o link para o acesso à sua respectiva “sala virtual”
momentos antes de sua entrada para a realização das etapas avaliativas, conforme cronograma
abaixo. Somente após o recebimento do link de acesso o(a) candidato(a) estará autorizado(a) a
entrar na sala virtual.
- O envio do link de acesso aos(às) candidatos(as) obedecerá a ordem conforme a relação de
nomes abaixo.
[ATENÇÃO!]
- O link será enviado para o e-mail utilizado pelo(a) candidato(a) quando da sua inscrição no
processo seletivo.
- Os(as) candidatos(as) deverão apresentar documento oficial de identificação ao membro da
comissão executiva presente na sala virtual. As etapas só serão iniciadas após a identificação
do candidato.
- Durante a realização das etapas avaliativas da 2ª Fase é vedado ao(às) candidatos(as)
qualquer tipo de interação e/ou comunicação com terceiros. A interação deverá ser realizada
exclusivamente com os membros da comissão avaliadora.
- É expressamente vedado o uso de qualquer material de apoio, anotações etc. de qualquer
natureza, durante a realização das etapas da 2ª Fase.
- É vedado o uso e/ou o manuseio de aparelhos eletrônicos durante a realização da 2ª Fase,
salvo aquele que será usado pelo(a) candidato(a) durante a realização das etapas. Caso
o/a candidato/a esteja na posse de qualquer outro aparelho eletrônico, o mesmo deve
permanecer desligado durante a realização da 2ª Fase, sob pena de eliminação do respectivo
processo seletivo.
[ATENÇÃO!]
- O PPGCR não se responsabilizará por fatores fortuitos que porventura impeçam os(as)
candidatos(as) a comparecer e/ou participar da presente fase, tais como: queda de sinal de
internet, queda ou suspensão temporária de fornecimento de energia elétrica, pane em aparelhos
eletrônicos etc.
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DIA 18/02/2021 – QUINTA-FEIRA

Sala virtual

Sala I

Sala II

Candidatos / Canditadas
Amonete Suruí

Dia / Horário
18.02.2021/ 8h00

Andréia Kumaruara

18.02.2021/ 9h00

Cleudene Suruí

18.02.2021/ 10h00

Josenildo dos Santos da Cruz

18.02.2021/ 11h00

José Cláudio Trindade Guimarães

18.02.2021/ 12h00

Fábio José Brito dos Santos

18.02.2021/ 9h00

Ociomeide Corrêa da Silva

18.02.2021/ 10h00

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião
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