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DOUTORADO PROFISSIONAL EM ESTUDOS MARÍTIMOS 
EDITAL 01/2021 - (INÍCIO DO CURSO EM 2022) 

 

 Conforme no item 8 do Edital 01/2021, a prova oral será realizada de forma ONLINE, em sala virtual, por meio da 
plataforma WEBEX, de acordo com o dia e o horário abaixo definido para cada candidato. 

 Os candidatos deverão enviar um e-mail para egn.selecaoppgem@marinha.mil.br, até o dia 18/11/2021,  
confirmando a sua participação nesta etapa e disponibilizando o seu número de celular para contato eventual no 
dia da sua entrevista. 

 O link para a entrada na sala virtual é: https://egn.webex.com/meet/ppgem.agenda 

 O candidato deverá entrar somente no horário determinado para a sua entrevista na sala virtual e sair quando for 
solicitado. Pelo sistema, a Banca de Seleção visualiza as pessoas presentes na sala, de modo a identificar aqueles que 
não estão em seu horário ou eventuais intrusos. 

 Para a identificação nesta etapa, o candidato deverá apresentar um documento de identidade com foto próximo à 
câmera. 

 Para os candidatos que queiram realizar um teste de conexão, a Secretaria do PPGEM estará disponível na sala de 
prova virtual, no dia 18/11/2021, de 13h30 as 14h30. 

 O candidato deverá conferir, com antecedência, se a câmera e o microfone do seu computador estão em perfeito 
funcionamento. 

 Qualquer dúvida, entrar em contato com a Secretaria Acadêmica do PPGEM (tel: 2546-9325) de 9h às 11h30 e de 
13h às 16h. 

 Conforme Edital, cumpre-se registrar que a prova oral será gravada para cada candidato. 

 OS CANDIDATOS DEVERÃO ESTAR CIENTES DAS DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. 
 
 
 

29/11/2021 – SEGUNDA-FEIRA 

HORÁRIO DE ENTRADA NA SALA VIRTUAL INSCRIÇÃO 

09h00 2021.02.005 

09h30 2021.02.006 

10h00 2021.02.007 

10h30 2021.02.010 

11h00 2021.02.012 

  

13h00 2021.02.013 

13h30 2021.02.015 

14h00 2021.02.017 

14h30 2021.02.019 

 
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021 

 
PROF. DR. MARCELO DE MELLO VALENÇA 

  Presidente da Comissão de Seleção 
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