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Convocação para Arguição Oral (NotaO)

Conforme o item 3.4.1 do edital, ficam estabelecidos os seguintes dias e horários para a realização
da Arguição Oral (NotaO) dos candidatos classificados:

Área Temática 1: Técnicas de Inteligência Computacional e Otimização para resolução de
problemas reais

SIGAA Nome do Candidato Dia Hora

94005 Francisco Edyvalberty Alenquer Cordeiro 05/08/2021 09h00

94225 Francisco Márcio Braga Freitas 05/08/2021 09h30

94226 Hemerson Bruno da Silva Vasconcelos 05/08/2021 10h00

94224 José Victor Sá Santos 05/08/2021 10h30

94209 Rodrigo Silvestre Queiroz 05/08/2021 11h00

94196 Sarah Ribeiro da Silva 05/08/2021 11h30

Área Temática 2:  Avanços teóricos e aplicações em Estatística e Probabilidade

SIGAA Nome do Candidato Dia Hora

94220 Acácio Fonseca Salustiano 05/08/2021 14h00

94222 Jamily Santos Sousa 05/08/2021 14h40

Área Temática 4: Otimização matemática: modelos, métodos e aplicações

SIGAA Nome do Candidato Dia Hora

94203 José Oliveira da Silva Júnior 06/08/2021 14h00

94223 José Wálison Albertino de Castro 06/08/2021 14h30

94069 Juca Roger de Sousa Teles 06/08/2021 15h00
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Orientações:

Além das orientações previstas em edital, especialmente no item 3.4, a Comissão torna públicas as
orientações adicionais seguintes:

1. A arguição oral será realizada por meio da plataforma Google Meet, com link individual para

cada candidato, a ser disponibilizado via e-mail no dia anterior à realização da prova.

2. A duração da prova de arguição oral será de 30 minutos. Conforme disposto no edital, a

arguição será gravada.

3. As respostas às questões poderão ser fornecidas oralmente. O uso, por parte do(a)

candidato(a), de recursos tais como compartilhamento de tela, ou exibição de conteúdo

escrito em papel ou outro tipo de mídia, será opcional. Em tais casos, será de

responsabilidade do(a) candidato(a) que o conteúdo esteja visível para a banca

examinadora.

4. No caso de desconexão do(a) candidato(a), uma extensão de, no máximo, 5 (cinco) minutos

será dada para a conclusão da arguição oral, totalizando a duração máxima de 35 (trinta e

cinco) minutos. Findo este período, a arguição será considerada concluída. Conforme o item

3.4.8.1 do edital poderá ainda ser utilizada uma ligação telefônica com um membro da

comissão que deverá colocar o telefone em viva voz para que os demais participantes da

videochamada possam escutar as respostas.

5. No caso de desconexão de membros da banca examinadora, a arguição prosseguirá, desde

que pelo menos um membro do PPGMMQ esteja presente na sessão. Em caso de

desconexão de todos os membros do PPGMMQ, a arguição será considerada suspensa e um

horário alternativo será designado para a continuação da arguição do(a) candidato(a), sem

prejuízo de tempo de prova para o(a) mesmo(a).

6. No caso de indisponibilidade no dia e hora divulgados inicialmente, o (a) candidato (a)

deverá entrar em contato com a Comissão, por meio do e-mail mmq@dema.ufc.br até as

12h do dia 03/08/2021, apresentando a devida justificativa e os horários disponíveis para

uma tentativa de realocação por parte da Comissão, desde que obedecido o período

previsto em edital para a referida arguição oral.

Fortaleza, 2 de agosto de 2021

A Comissão
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