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ATA DA PROVA ORAL - LINHA 03 

A Comissão do Processo Seletivo – linha 03, composta pelos membros abaixo assinados, reunida hoje, dia 
13.11.2020, decidiu pela especificação da nota de todos os candidatos, conforme planilha anexa.   

Conforme previsto no Edital, na avaliação, foram examinados os seguintes critérios: a) domínio do tema 
(25%); b) capacidade de articulação de respostas coerentes às questões formuladas (25%); c) capacidade de 
conexão entre as respostas e os aspectos ligados à linha de pesquisa para a qual o candidato está concorrendo 
(25%); d) clareza de exposição e segurança na formulação das respostas (25%).  

Os alunos foram divididos por turnos, de acordo com a ordem alfabética.   

Cada examinador formulou uma lista de perguntas previamente partilhada entre os membros da comissão, 
com base nas obras indicadas na bibliografia. Os questionamentos foram elaborados com a indicação da obra 
considerada a cada pergunta. A arguição seguiu a ordem de perguntas formuladas por cada examinador e 
previamente compartilhadas entre a comissão. No primeiro bloco de arguição, seguiu-se a ordem crescente da 
numeração das indagações. No segundo, a decrescente. No terceiro, novamente a crescente. No doutorado, 
seguiu-se a ordem crescente das perguntas.  

 

OBSERVAÇÕES SOBRE A PROVA ORAL DE ACESSO AO CURSO DE MESTRADO 

 

Os candidatos André Luis Araújo Alvarenga e Tiago França Anfrízio, ambos candidatos ao Curso de 
Mestrado, não compareceram à prova.  

 

OBSERVAÇÕES SOBRE A PROVA ORAL DE ACESSO AO CURSO DE DOUTORADO 

Todos os candidatos ao Curso de Doutorado compareceram à arguição.  

 

Divulgue-se o resultado.   

 

Fortaleza, 13 de Novembro de 2020.   
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