
 

 
ORIENTAÇÕES PARA AS AVALIAÇÕES ESCRITA E ORAL 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 03/2019 – BRAMEX (COOPERAÇÃO BRASIL-MÉXICO) 
EDITAL DE SELEÇÃO 04/2019 BRACOL (COOPERAÇÃO BRASIL-COLÔMBIA) 

 

AVALIAÇÃO ESCRITA (BRAMEX e BRACOL) 
 

A avaliação escrita (redação) dos programas BRACOL e BRAMEX será realizada no dia 4 de abril de 2019, conforme item 8.1 dos editais de seleção. Abaixo, 
algumas informações / orientações importantes para a avaliação:  

 

 Data da avaliação escrita dos programas BRAMEX e BRACOL: 4 de abril de 2019 

 Horário da avaliação: das 10h às 11h30 

 Horário de chegada dos(as) candidatos(as): antecedência de 10 minutos 

 Local: sala 2.04 PAV-CSA (Pavilhão de Aulas – Campus Santo Antônio) 

 O que levar? Documento de Identidade, caneta preta ou azul, lápis, borracha, lanche e água 

 O que vou receber no dia da avaliação? Você receberá uma folha de rascunho e a folha oficial de redação. Você pode utilizar o rascunho da maneira 
que quiser e poderá leva-lo, caso deseje. Na folha oficial de redação, aceitaremos somente as redações escritas à caneta. 

 Cheguei atrasado, ainda posso fazer a avaliação? Sim, só que que você terá somente o tempo contado do momento que chegar até às 11h30, que 
é o horário limite para entrega da avaliação.  

 Acabou o tempo e não terminei de passar minha redação a limpo, o que acontece? Sua redação será recolhida da forma que estiver no momento 
do término do tempo. 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO ORAL E ENTREGA DO PLANO DE ATIVIDADES (BRAMEX e BRACOL) 
 

A Avaliação Oral e a Apresentação do Plano de Atividades dos programas BRACOL e BRAMEX serão realizados nos dias 4 de abril de 2019 (tarde) e 5 
de abril de 2019 (manhã e tarde), conforme item 8.1 dos editais de seleção. Abaixo, algumas informações / orientações importantes para a avaliação:  

 

 Data da avaliação oral e entrega do Plano de Atividades dos programas BRAMEX e BRACOL: 4 e 5 de abril de 2019 

 Horários das avaliações: dia 4/4 – das 13h30 às 17h e dia 5/4 – das 8h às 12h e de 13h30 às 17h (se for necessário) 

 Local: sala 2.04 PAV-CSA (Pavilhão de Aulas – Campus Santo Antônio) 

 Como fico sabendo que horário vou realizar minha apresentação? Será divulgado na página da ASSIN a lista individual de apresentações 

 Qual o critério utilizado para a marcação dos horários de apresentação? Primeiro serão marcadas as apresentações dos(as) candidatos(as) dos 
campi fora de sede (dia 4/4, no período da tarde). Após marcarmos todas apresentações dos(as) candidatos(as) dos campi fora de sede, procederemos 
com a marcação para os demais candidatos(as) (campi de São João del-Rei) em ordem alfabética. Caso sobre alguma vaga no dia 4/4, no período 
da tarde (não ocupadas pelos alunos dos campi fora de sede) as mesmas serão designadas para os(as) candidatos(as) dos campi de São João del-
Rei, respeitando a ordem alfabética. 

 Horário de chegada dos(as) candidatos(as): antecedência de 15 minutos 

 Se eu não chegar no horário previsto, o que acontece? Os membros da banca estão autorizados a passar outros(as) candidatos(as) na frente 
daqueles(as) que não chegarem no horário determinado. Ficará a cargo da banca decidir se atenderá candidatos(as) fora do horário e da ordem de 
apresentações ou não. 

 Não participei da avaliação escrita, posso fazer a oral? Não. O(a) candidato(a) que não realizar a avaliação escrita já estará automaticamente 
excluído(a) do processo de seleção. 

 O que levar? Plano de Trabalho em duas vias (uma para você consultar durante sua apresentação) e outro para a banca. 

 Quanto tempo tenho para realizar minha apresentação? Você terá uma janela de 15 (quinze) minutos entre uma apresentação e outra. A banca 
definirá como será a divisão para a apresentação. Exemplo: 10 minutos para apresentação e 5 minutos para perguntas e outros questionamentos.   

 Cheguei atrasado, ainda posso fazer a avaliação? A banca definirá se aceitará apresentações de candidatos(as) que não chegaram no horário 
previsto.  

 Acabou o tempo e não terminei minha apresentação, o que acontece? A banca interromperá sua apresentação e você será avaliado pelo que 
apresentou. 


