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Prezada e prezado candidato, seguem, abaixo, orientações para a participação na fase 2, etapa 

2 (tópico 6.1.3. do edital de mestrado) e fase 3 (tópico 6.1.3. do edital de doutorado), a ser 

realizada por meio de uma entrevista, como parte do processo seletivo para o ingresso no 

mestrado e doutorado em Ciências da Religião da PUC Minas. 

1. Sua forma de acesso será remota, por meio da plataforma Teams. Cada candidato e 

candidata ao doutorado receberá, por meio do e-mail que foi comunicado no ato da 

inscrição, um link para acesso à sala virtual, que é o seguinte: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acae44dd2fbc6477d8ba1743793c17520%40thr

ead.tacv2/conversations?groupId=4df65106-1750-4256-8ff2-

808a6912f76e&tenantId=7ee437e2-ba42-4c81-b294-28591e308dfc . Aos demais 

candidatos já cadastrados, permanece o mesmo acesso à sala virtual. A sala está nomeada 

da seguinte forma: Processo seletivo discente – PPGCR – Entrevista. 

2. No dia 03 de julho, às 11hs, haverá um teste da sala virtual. Os que quiserem poderão 

entrar neste horário para verificar o acesso. E as entrevistas ocorrerão no mesmo dia 3, a 

partir das 14hs. 

3. Cada candidato(a) deverá entrar na sala apenas no horário, conforme quadro a seguir: 

Adriano Vilela Alves 14:00 

Alfredo Marion Júnior 14:20 

Cecília de Castro Gomes 14:40 

Grazielle Reis de Morais Gomes 15:00 

Luzia Aparecida Antunes de Sousa 15:20 

Maria Clara de Aquino Vieira 15:40 

Tiago Ferreira de Rezende 16:20 

Valquíria Carla Carioca 16:40 

Marcus Vinícius Maciel 17:00 

Alessandro de Mello Gomes 17:20 

José Flávio Mamede 17:40 

Romero Bittencourt e Carvalho 18:00 

 

4. Após a entrada na plataforma Teams, evitar acessar imediatamente o ingresso na reunião. 

Favor aguardar a banca do processo seletivo fazer um comunicado indicando que a sala já 

está disponível. 

5. Em caso de necessidades e dúvidas, segue meu e-mail: carlosfredbarboza@gmail.com. 

6. Um abraço e até sexta. 

 

 
Carlos Frederico Barboza de Souza 
Presidente da Banca Examinadora 
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