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PROCESSO SELETIVO PET ENGENHARIA BIOMÉDICA 2021/1
EDITAL Nº 01/2021
TEMAS PARA O SEMINÁRIO
A Comissão de Seleção do Processo Seletivo PET Engenharia Biomédica, no
uso de suas atribuições legais, informa que no dia 20 de julho de 2021, a partir das
19:00 horas, ocorrerão as apresentações dos seminários. O candidato deverá escolher
apenas um, dentre os temas disponibilizados na Tabela 1 e elaborar um seminário se
posicionando criticamente sobre o tema escolhido. Os critérios de avaliação da
apresentação estão disponíveis na Tabela 2.
As apresentações serão realizadas por ordem alfabética, assim como listado na
Tabela 3. O tempo para cada apresentação será de, no máximo, 10 minutos. Após a
apresentação, serão destinados 5 minutos para perguntas sobre o tema, totalizando,
portanto, 15 minutos para esta etapa. A apresentação será realizada online pela
plataforma Microsoft Teams. A comissão de seleção entrará em contato com os
candidatos para informar sobre o acesso a sala de reunião.
Tabela 1 – Temas para o seminário
TEMAS
Zoom fatigue e suas consequências na era das videoconferências
Isolamento social e o aumento da violência doméstica no Brasil
A ascensão da telemedicina devido a pandemia
Desafios para a prática da leitura no Brasil
A implementação de cotas em universidades para pessoas LGBTQIA+

Tabela 2 – Critérios de avaliação do seminário
Critério

Descrição

Peso

Uso do
tempo

Será avaliada a capacidade de administrar o
tempo, sem ultrapassar 10 minutos de
apresentação.

1

1

Nota
máxima
10
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Material de
apoio

Será avaliada a criatividade e qualidade do
material a ser utilizado, a seleção e utilização
adequada dos recursos didáticos. A existência
de informações desatualizadas e/ou fora do
tema pesará negativamente na avaliação.

1,5

10

Articulação
da
apresentação

Será avaliada a expressão oral e postura
durante a apresentação, habilidade para falar
em público, respeito aos padrões da língua
culta e vícios de linguagem.

1

10

Capacidade
de
argumentação

Será avaliada a capacidade de contextualizar o
tema e defender o seu posicionamento de
forma convincente durante a apresentação.

2

10

Objetividade

Será avaliada a capacidade de discorrer sobre o
tema de forma concisa e objetiva,
demonstrando clareza e coerência nas ideias
apresentadas. A apresentação de ideias
confusas e redundantes pesará negativamente
na avaliação.

2

10

Domínio do
assunto

Será avaliada a capacidade de demonstrar
entendimento/investigação dos tópicos
contidos na apresentação. Também serão
avaliados a quantidade e o grau de
detalhamento das informações.

2,5

10

ORDEM

Tabela 3 – Ordem das apresentações
NOME DO
HORÁRIO PREVISTO
CANDIDATO

PARA INÍCIO*

1º

Ana Luiza Inácio Rosa

19:05

2º

Isabela Goncalves de Andrade

19:25

3º

João Víctor Castro Novais

19:45

4º

Maria Eduarda Serafim de Souza

20:05

5º

Pedro Faria de Bessa

20:25

6º

Priscila Alves Nunes

20:45

7º

Samuel de Oliveira Lino

21:05

8º

Thaís Barbosa Caetano Souza

21:25

2
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O horário de início pode variar. Pedimos aos candidatos que estejam preparados
com antecedência. Em caso de imprevistos, a Comissão de Seleção entrará em contato.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o PET através do e-mail
pspetengenhariabiomedica@gmail.com.

Uberlândia, 19 de Julho de 2021
Comissão de Seleção

Alcimar Barbosa Soares
Tutor do PET Engenharia Biomédica/UFU
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