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Processo de Seleção de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da
UFOP, Edital PROPEM 04/2021, de 15 de outubro de 2021. Conforme edital PROPEM 04/2021 e
suas  prorrogações,  segue  a  lista  das  candidaturas  homologadas  em reunião  da  comissão  de
seleção do dia treze de dezembro de 2021.

Candidato(a)
João Paulo Alves Freitas
Leonardo Simões Nascimento
Luis Alfredo Acevedo Suarez
Rhiâmmy Rafaella Gercina Fernandes

A Comissão de Seleção CONVOCA os(as) candidatos(as) relacionados acima para a Prova

de Língua Inglesa. A prova será realizada no dia 15/12/2021, quarta-feira, iniciando às 9h00min

(horário de Brasília), por videoconferência e utilizando formulário eletrônico. Os(as) candidatos(as)

receberão um link da plataforma Google Meet pelo endereço de e-mail cadastrado no formulário de

inscrição, 30 minutos antes do início previsto. É aconselhável o acesso à sala virtual antes do início

do horário determinado para que se evite problemas de acesso. 

Na videoconferência será solicitada a confirmação de presença de cada candidato(a).  A

videoconferência será gravada. A Comissão de Seleção fará as explicações iniciais e em seguida

enviará o link do formulário eletrônico (Google Forms) por e-mail. Os(As) candidatos(as) terão uma

hora para responder às questões e submeter o formulário com as respostas.

ATENÇÃO: O(A) candidato(a) deve observar todas as regras constantes no referido Edital,

observando atentamente o item 5.1, que diz respeito a esta primeira etapa, eliminatória e

classificatória, referente à Prova de Língua Inglesa. 

Ouro Preto, 13 de dezembro de 2021.
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