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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN
EDITAL Nº 03/2016
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESIGN PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO PARA O SEGUNDO PERÍODO
LETIVO DE 2016
PREÂMBULO
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Design, no uso de suas atribuições legais, torna
público e estabelece a retificação do Edital nº 1/2016, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados
os demais itens do edital.
Onde se lê:
Item 5.1.3

Prova Oral: Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo que a nota mínima para
aprovação 7 (sete). A Prova Oral consistirá na argüição do candidato pela Comissão de
Seleção quanto ao Pré-Projeto, avaliando sua capacidade de organizar e expor as idéias
sobre a pesquisa e exequibilidade da pesquisa; expectativas profissionais e acadêmicas do
candidato em relação ao curso, compromissos e perspectivas em nível
pessoal/profissional/institucional; avaliação da capacidade de sustentação dos seus
argumentos científicos com clareza, objetividade e conteúdo; seu nível de conhecimento,
capacidade de raciocínio, capacidade de inter-relacionamento de idéias e conceitos em
relação a pesquisa, assim como sua experiência acadêmica e profissional.

Leia-se:
Item 5.1.3

Prova Oral: Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo que a nota mínima para
aprovação é de 7 (sete) pontos. A Prova Oral consistirá na argüição do candidato pela
Comissão de Seleção quanto ao Pré-Projeto, avaliando sua capacidade de organizar e
expor as ideias sobre a pesquisa e exequibilidade da pesquisa; expectativas profissionais e
acadêmicas do candidato em relação ao curso, compromissos e perspectivas em nível
pessoal/profissional/institucional; avaliação da capacidade de sustentação dos seus
argumentos científicos com clareza, objetividade e conteúdo; seu nível de conhecimento,
capacidade de raciocínio, capacidade de inter-relacionamento de ideias e conceitos em
relação a pesquisa, assim como sua experiência acadêmica e profissional. O Currículo
Lattes também será utilizado para orientar e conduzir esta prova.
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