Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-graduação em Gestão e Inovação em Saúde
Cronograma de Defesa dos Anteprojetos (Webconferência)
Dia

28/05/2018 MANHÃ

28/05/2018 TARDE

29/05/2018 MANHÃ

Candidato
112.471.036-17
611.167.001-82
025.314.335-70
046.115.464-11
009.114.073-08
018.129.313-79
057.067.634-70
727.600.105-97
083.831.634-44
058.626.304-73
433.899.453-34
072.717.884-92
843.620.493-04
970.960.914-91
059.720.966-92
059.544.546-20
014.621.795-09
003.210.420-00
025.634.093-57
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Conforme edital, cada defesa consistirá na arguição sobre o anteprojeto do
candidato, sendo realizada por banca examinadora composta por professores
permanentes vinculados ao programa, com duração máxima de 10 minutos. O
candidato que faltar ou chegar atrasado para a defesa será automaticamente
desclassificado, sem quaisquer exceções. O candidato será responsável por providenciar
a estrutura necessária para videoconferência na sua ponta, que ocorrerá em sua
unidade da EBSERH, em data e horário abaixo. Para acontecer a defesa por
videoconferência é necessário que o candidato participe por meio de equipamento de
videoconferência, e não por Skype ou afins. Abaixo as instruções para acessar a sala de
webconferência:
a) Computador com internet banda larga, conexão com fio e navegador
atualizado com Adobe Flash Player instalado;
b) Fone de ouvido e microfone para uso individual. Para salas de reunião,
microfone e mesa de som calibrada;

c)

Acesso

à

plataforma

de

Webconferência

no

endereço:

http://webconf2.rnp.br/uab_ufrn?launcher=false
d) Após clicar no link, escolha a opção "Entrar como convidado" logo em seguida
digite o seu nome e aperte no botão "Entrar na Sala";
e)
Caso
tenha
dificuldade,
segue
vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=PDH1OamM5t8&feature=youtu.be

tutorial:

f) Recomenda-se que haja um contato prévio do setor de Tecnologia da
Informação (TI) da unidade hospitalar do candidato com o setor de TI da Secretaria de
Ensino a Distância (SEDIS) da UFRN, para evitar problemas na webconferência. Cabe
salientar que o candidato será responsável por providenciar a estrutura necessária para
videoconferência na sua ponta, que ocorrerá em sua unidade da EBSERH em data e
horário estabelecidos abaixo.
Dúvidas: Telefone: (84) 3342-2250 – Ramal 143 / (84) 99474-6626 – Falar com
Zandhor Cunha Simões

