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PROCESSO SELETIVO DO PPG EM LITERATURA BRASILEIRA 2020/2 (INGRESSO 2021) 
 

 
Instruções para a realização das entrevistas em 23/11/2020 

 
 
Prezado(a) candidato(a),  
 
No dia 23 de novembro, serão realizadas entrevistas, que integram o processo seletivo para ingresso no 
Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira. Considere, por favor, as seguintes informações. 
 

1. Às 14h00m, os docentes responsáveis pelas entrevistas vão apresentar instruções específicas aos 
candidatos.  Não serão autorizadas entradas após o horário de início da atividade. 
  

2. O período de realização de entrevistas ocorrerá entre 14h00m e 18h00m.  Solicitamos que estejam 
disponíveis para a entrevista em qualquer horário dentro desse período, no dia 23 de novembro. O horário 
específico de cada candidato será designado no encontro entre docentes e candidatos às 14h00m, 
mencionado no item anterior. 
  

3. Reforçamos que é importante reler o Edital referente ao processo seletivo, em caso de dúvidas. 
 

4. Você receberá um link de acesso para a entrevista na segunda-feira, entre 8h00m e 11h00m. 
  

5. Os candidatos devem acessar o link em um horário entre 13h50m e 14h00m. 
   

6. Você cadastrou um e-mail para a sua inscrição, e é através dele que está recebendo esta mensagem. Antes 
do acesso ao link, para evitar qualquer problema, cada candidato(a) tem a responsabilidade de se assegurar 
de que está logado na sua própria conta de e-mail que foi cadastrada. É inviável entrar nas entrevistas com 
endereços eletrônicos diferentes. 
   

7. É responsabilidade do(a) candidato(a) zelar pelo acompanhamento do recebimento de e-mail. Se necessário, 
verifique sua caixa spam. 
  

8. Ao encontrar com os professores responsáveis, você deverá manter o vídeo de seu computador ligado, com 
o rosto visível na tela. Mantenha, por favor, o áudio desativado enquanto não estiver falando; durante a 
entrevista, por favor, mantenha seu telefone celular desligado. Deixe aberto o arquivo de seu projeto de 
pesquisa, para utilizar na entrevista se for necessário. 
  

9. Por favor, envie de imediato uma resposta a esta mensagem, incluindo ginzburg@usp.br como destinatário 
adicional, escrevendo que confirma o recebimento desta mensagem. 
 
  
Atenciosamente, 
 
Secretaria de Pós-Graduação 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
SP, 20/11/2020 

 
 


