
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS EXATAS  
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM QUÍMICA PPGQ 

 

INSTRUÇÕES E AVISOS IMPORTANTE A CERCA DO EDITAL  
03/2020 PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO, ATRIBUIÇÃO DE BOLSA E 
MATRÍCULA NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. 
 
 

A comissão de avaliação e bolsas do Programa de Pós Graduação em 

Química da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas da UFJ torna 

pública as seguintes orientações e informações importantes acerca da 

realização das provas online referentes ao Edital 03/2020 do PPGQ UFJ. A prova 

de suficiência em Língua Inglesa será realizada através do preenchimento de um 

formulário on line (Google Formulários), com o candidato permanecendo on line 

em uma sala virtual do Google Meet na presença de fiscais de prova. Segue 

ainda as seguintes orientações:  

 

- Todos os candidatos deverão estar disponíveis para entrar na sala virtual do 

Google Meet com 15 minutos de antecedência do horário da prova, para que o 

fiscal possa conferir seu documento com foto e registrar sua presença; 

- No momento da prova, o candidato deverá acessar um computador com 

webcam e microfone; 

- O link de acesso a sala virtual será enviado através do e-mail ppgq.jatai@ufg.br 

para o e-mail informado pelo candidato na inscrição, no dia 05/02/2021;  

- Para acessar a sala do Google Meet o candidato deverá estar logado apenas 

no seu e-mail informado no ato da inscrição; Não será aceito a entrada na sala 

virtual de e-mails que não os informados no ato da inscrição. 

- O candidato deverá manter a câmera, microfone e áudio abertos durante a 

realização da prova, e sua face deverá estar centralizada e próxima 

(aproximadamente 40 cm) à câmera. O ambiente de apresentação deve estar 

livre de ruídos e sons paralelos. Caso o ambiente não seja silencioso o fiscal 



poderá desligar o áudio. Assim, para realizar a prova, o candidato deverá 

escolher um local silencioso e sem circulação de outras pessoas; 

- A prova será desconsiderada para avaliação e para a atribuição de nota caso 

o candidato desligue seu vídeo, ou saia da frente do computador, durante a sua 

realização; 

- A responsabilidade por manter uma conexão estável durante a realização da 

prova é de inteira responsabilidade do candidato. O candidato deve, portanto, 

providenciar uma conexão estável de internet para a realização da prova. 

Poderão ser toleradas até duas quedas de conexão durante a realização da 

prova, desde que cada queda não ultrapasse sete minutos.  

- O link de acesso ao formulário Google da prova de suficiência em língua inglesa 

será enviado no chat da sala do Google Meet, após a identificação de todos os 

candidatos; 

- A prova ficará disponível e habilitada para respostas apenas no dia e horário 

estabelecidos no edital nº03/2020; 

- O tempo de duração da prova é de uma hora e trinta minutos. A prova deverá 

ser finalizada no horário estipulado pelo fiscal respeitando o edital e possíveis 

imprevistos, e o candidato deverá avisar ao fiscal que finalizou a prova antes de 

sair da sala do Google Meet. 

- Para realizar a prova de suficiência em língua inglesa o candidato poderá 

utilizar um dicionário físico; mostrar o dicionário ao fiscal de prova. 

- Não será aceita outra pessoa junto ao candidato no momento da prova; Caso 

constatado a presença de outra pessoa no mesmo ambiente do candidato este 

será desclassificado. 

- O candidato não poderá se ausentar do local onde se encontra, ou seja, não 

poderá sair da frente do computador, durante a realização da prova; 

- No momento da prova não será permitido acessar e-mails ou outros sites e 

janelas; 

- A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e será gravada; 



- Todos os candidatos deverão preencher e assinar o termo de autorização de 

gravação da reunião virtual de aplicação das provas, o mesmo deverá ser 

enviado por e-mail (inscricaoppgq.ufj@gmail.com) até o dia 05/02/2021.  

Datas importantes: 

Data Horário Etapa 

08/02/2021 09:00 – 10:30 Prova de suficiência em 
Língua Inglesa 

(videoconferência) 

19/02/2021 09:00 – 11:00 Prova escrita de 
conhecimentos 

específicos 
(videoconferência) 

*Observado o horário oficial de Brasília- DF 
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