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A sistemática adotada no ano de 2020 para o exame de ingresso foi
modificada para se adaptar às condições impostas pela pandemia.
Para facilitar a entrada de alunos e adaptação dos candidatos,
empregamos o sistema de fluxo contínuo de exames de ingresso com inscrição
constantemente aberta e várias provas ao longo do semestre, ou seja, provas
mensais no segundo semestre de 2020.
Lembramos que regularmente se fazia uma prova em julho e outra prova
em novembro, ou seja, 2 editais ao ano, 2 períodos de inscrição e 2 exames de
ingresso. Na atual sistemática, são 2 editais que já preveem períodos de
inscrições ao longo do semestre e provas mensais até que o número de vagas
seja preenchido. O número de vagas não foi preenchido e, portanto, em todos
os meses, houve provas.
Em 2019, o exame de julho, único para o segundo semestre contou com
37 candidatos (Tabela).
Em 2020, período de pandemia, a prova de julho contou com 17
candidatos, agosto com 3 candidatos, setembro com 4 candidatos, outubro com
2 candidatos e novembro com 4 candidatos (Tabela).

2019 - Julho (exame p/ segundo 37 candidatos
semestre)
2020 - Julho (exame p/ segundo 17 candidatos
semestre)
2020 - Agosto
03 candidatos
2020 - Setembro
04 candidatos
2020 - Outubro
02 candidatos
2020 - Novembro
04 candidatos
Nota-se pelos números a queda de 37 para 17 candidatos devido à
pandemia, queda drástica para o programa. Com a sistemática adotada, mais 10
alunos se candidataram ao curso de pós-graduação, atenuando o prejuízo
causado pela pandemia (37 para 30 candidatos).

No primeiro semestre de 2021, a mesma sistemática tem sido adotada, a
prova de março contou com 7 inscritos e para prova de abril há 7 inscritos.
Além da vantagem de facilitar para o candidato, é melhor fazer provas
online com pequenos números de alunos, simplifica a fiscalização. No entanto,
os membros da CCP, pesquisadores em pós-doutorado e orientadores do PPG
tiveram que elaborar mais provas e participaram de mais comissões julgadoras
de projetos, razão pela qual reforço os agradecimentos a todos que elaboraram
provas e participaram das arguições de projetos.
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