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Orientações Gerais Etapa II 

- Os candidatos  não  residentes  podem  realizar  as  provas  orais  da ETAPA  II fora  

da  cidade  de Uberlândia MG. Nesse caso, essa prova poderá ser feita por meio de 

videoconferência por Internet (Skype ou similar), conforme item 1.4.  

- Os candidatos que se declararam não residentes na cidade de Uberlândia no ato da 

inscrição e que estiverem interessados na realização da prova oral por videoconferência 

devem expressar seu interesse por meio de comunicação direta ao endereço 

eletrônico ppgac@iarte.ufu.br até a data 14/11/2016. Não serão consideradas 

solicitações com data de envio posterior.  

- A mensagem deve conter, além da manifestação de interesse, o nome da conta do 

aplicativo Skype a ser contatada para a realização da prova. A organização da prova 

pode solicitar através do e-mail a realização de testes de conexão, sem qualquer caráter 

avaliativo. 

- As entrevistas feitas por conferência eletrônica serão realizadas antes das entrevistas 

presenciais. A ordem dos candidatos na prova oral será alfabética, obedecendo-se a 

anterioridade das entrevistas feitas remotamente. 

- Os candidatos que participarem da Prova Oral via videoconferência serão adicionados 

à conta do aplicativo de comunicação (Skype) em dia anterior ao da realização da prova; 

estes devem aparecer como disponíveis para o contato ao menos 20 (vinte minutos) 

antes da hora prevista para o início das suas Provas Orais. 

- A prova oral via videoconferência será realizada em sala especialmente preparada para 

tal, com conexão e equipamento dedicados. Ao candidato compete responsabilizar-se 

pela estabilidade do sistema e da conexão de sua localidade. 

- Entrevistas que não se realizarem por efeito de instabilidade do sistema ou da rede do 

candidato não serão remarcadas, implicando em desclassificação do mesmo. 

- Os candidatos à prova oral, presenciais, deverão chegar trinta minutos antes do horário 

previsto para sua Prova Oral. 

 

- A data, horário e local das Provas Orais serão publicados dia 17 de novembro. 

 

 
 
 
 

Maria do Perpétuo Socorro Calixto Marques 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

Portaria R N 1219/17 

 

mailto:ppgac@iarte.ufu.br

