UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano

Informação sobre a etapa de Arguição do Processo seletivo para ingresso de alunos
regulares no Programa de Pós-graduação em Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano – PPG/PSA 1º semestre de 2021.

Tendo em vista a permanência da política de distanciamento social decorrente da
pandemia de COVID-19, as arguições serão realizadas exclusivamente em formato
virtual.

INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS ARGUIÇÕES

Cada candidato (a) receberá um e-mail no qual estará discriminado o link do Google Meet
para a realização da videoconferência bem como o dia e o horário de sua respectiva
arguição. Serão utilizados os e-mails informados no ato da inscrição.

O (a) candidato (a) deve entrar em seu respectivo horário. Atrasos não serão tolerados.
Em hipótese alguma serão aceitos (as) mais de um (a) candidato (a) por vez.

Os (as) professores (as) da Banca de Arguição serão os responsáveis por autorizar a
entrada do (a) candidato (a) na videoconferência. Desse modo, o (a) candidato (a) deverá
solicitar a entrada na sala virtual na hora estabelecida e aguardar até que o (a) professor
(a) a autorize.

Os e-mails serão enviados entre os dias 24 e 28 de junho. Caso o (a) candidato (a) não
receba o e-mail até dia 28 de junho, deve enviar uma mensagem para
ppg.psiescolar@usp.br impreterivelmente até 12h do dia 30 de junho comunicando o
ocorrido, e a Comissão do Processo Seletivo procederá com o devido esclarecimento.

E-mails fora dos prazos serão desconsiderados. Candidatos (as) ausentes no horário da
arguição serão desclassificados.

Cada candidato (a) deverá utilizar seu próprio equipamento para conectar-se e
realizar a arguição. Recomenda-se fortemente que o (a) candidato (a) verifique todo seu
equipamento com antecedência (inclusive câmera e microfone) e possua alternativas para
conexão. Sugere-se que se verifiquem baterias e disponibilidade de carregador para os
dispositivos e que haja pelo menos duas formas de acesso independente à internet, por
exemplo, um sistema de internet residencial via wifi ou ethernet e um celular com plano
de dados que possa ser usado para rotear o computador. Sugere-se, também, que o (a)
candidato (a) teste, com antecedência, o uso do Google Meet.

A Comissão de Seleção não se responsabilizará por eventuais falhas técnicas (falta
de luz, internet, problema com navegador, etc.) durante as provas e nem realizará a
arguição fora do horário estipulado.

O
resultado
das
arguições
será
publicado
no
site:
https://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-escolar-e-dodesenvolvimento-psa/ .
Eventuais dúvidas podem ser elucidadas por meio de consulta ao Edital do certame
https://www.ip.usp.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Edital_PSA_versao_Site.pdf .

