
	

ORIENTAÇÕES PARA DEFESA DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANO DE 
ATUAÇÃO 

EDITAL 02/2020/PPGENF 

1. As defesas do memorial descritivo e plano de atuação serão realizadas na 
modalidade remota, via plataforma de videoconferência Teams, pela Comissão 
de avaliação publicada no edital;  

2. Recomenda-se que o candidato instale previamente o aplicativo Teams no 
celular ou computador no qual será realizada a videoconferência. O programa 
Teams pode ser acessado diretamente na WEB, mas funciona melhor quando 
o aplicativo está baixado; 

3. Cada candidato receberá o link de acesso via e-mail institucional, e deverá 
“clicar” no SIM, confirmando a participação via e-mail. 

4. As defesas do memorial descritivo e plano de atuação terão duração de 30 
minutos, com a presença apenas do candidato e dos membros da comissão de 
avaliação. Durante todo o período de defesa do memorial descritivo e plano de 
atuação, a câmera e áudio do candidato deverá permanecer ligada; 

5. Todas as defesas serão gravadas e disponibilizadas, caso seja solicitada pelo(a) 
candidato(a); 

6. Caso haja interrupção da videochamada, serão realizadas mais duas tentativas 
com intervalo de cinco (05) minutos, entre elas. Após essas duas tentativas, caso 
não haja possibilidade de continuar a videoconferência por problemas de 
conexão, a defesa será encerrada e novo horário será agendado; 

7. Cada candidato(a) será responsável pelo acesso remoto e pela qualidade da 
rede de internet que usará. Se possível, usar internet cabeada que tem menos 
instabilidade; 

8. A UDESC não se responsabilizará pelas falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a comunicação com os membros da banca de 
avaliação. 

9. Recomenda-se que a videoconferência seja realizada em lugar calmo, tranquilo, 
sem ruídos externos e que o(a) candidato(a) se organize para acesso no horário 
agendado. 

Chapecó,	02	de	setembro	de	2020.	
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