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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 03/2021 - SELEÇÃO DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - MESTRADO ACADÊMICO - TURMA 2022

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPGSP) da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB), no uso de suas atribuições legais, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado,
cujas alterações estão a seguir elencadas:

Onde se lê:

4.1.2.1 O projeto de pesquisa deverá ser apresentado oralmente pelo candidato em data prevista
no cronograma deste Edital, momento em que também acontecerá a arguição. Em se mantendo
as recomendações atuais do Decreto Estadual em função da pandemia de COVID-19, que
permite a realização de atividades presenciais resguardando-se os devidos cuidados de
distanciamento e higienização, a referida apresentação, bem como a arguição serão realizadas de
forma presencial, em data, horário e local divulgados previamente através do link
(http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgsp/).

Leia-se:

4.1.2.1 O projeto de pesquisa deverá ser apresentado oralmente pelo candidato em data prevista
no cronograma deste Edital, momento em que também acontecerá a arguição. A referida
apresentação, bem como a arguição, serão realizadas de forma online, por videoconferência, por
meio da plataforma digital Google Meet, em data, horário e link divulgados previamente através do
endereço eletrônico do PPGSP (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgsp/).

Onde se lê:

4.1.2.2 O candidato deverá comparecer ao local da apresentação do projeto de pesquisa pelo
menos 30 minutos antes do horário agendado, portando a apresentação do seu projeto em
formato ppt ou pptx em pendrive e/ou em computador portátil próprio. A apresentação deverá ter
duração de até 10 minutos.

Leia-se:

4.1.2.2 O candidato deverá estar disponível para a apresentação do projeto de pesquisa e
arguição pelo menos 15 minutos antes do horário agendado. Os slides relativos à apresentação
do projeto deverão ser projetados, através da plataforma Google Meet, em formato ppt ou pptx. A
apresentação do projeto de pesquisa deverá ter duração de até 10 minutos. O candidato que, por
qualquer motivo, não comparecer à videoconferência na data, horário e link estabelecidos para a
realização da apresentação e arguição, será desclassificado. Os recursos e meios digitais
necessários para acesso à sala de reunião virtual são de responsabilidade exclusiva do candidato.
Interrupções de terceiros ou sons que possam prejudicar a apresentação não implicam em nova
apresentação. As apresentações dos projetos de pesquisa e arguições serão gravadas na íntegra.
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Onde se lê:

4.1.2.3 Caso seja publicado novo Decreto Estadual que inclua o período de realização da
apresentação e arguição do projeto de pesquisa que impeça a realização das atividades
presenciais, as mesmas serão realizadas virtualmente por meio da Plataforma Google Meet,
mediante link a ser publicado juntamente com as normas e o cronograma das apresentações.

Leia-se:

4.1.2.3 Devido aos protocolos sanitários vigentes no estado da Paraíba, em função da pandemia
de COVID-19, a apresentação do projeto de pesquisa e a arguição serão realizadas virtualmente
por meio da Plataforma Google Meet, mediante link a ser publicado juntamente com as normas e
o cronograma das apresentações.

Onde se lê:

10.1 Os candidatos deverão comparecer à etapa presencial munidos de documento oficial de
identificação com fotografia e com os materiais necessários à apresentação do projeto de
pesquisa, conforme previsto no item 4.1.2.2 deste edital.

Leia-se:

10.1 Os candidatos deverão comparecer à videoconferência com os materiais necessários à
apresentação do projeto de pesquisa, conforme previsto no item 4.1.2.2 deste edital.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Campina Grande, 28 de outubro de 2021.

Profa. Dra Danielle Franklin de Carvalho
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da UEPB


