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EDITAL N° 01/2020 Edital de Inscrição e Seleção ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia 

Mecânica/UFG - Nível Mestrado, para alunos regulares 

 

Exame de Suficiência em Língua Inglesa (ESL) 

 

Goiânia, 04 de fevereiro de 2021. 

 

Caros candidatos, 

 

Tendo em vista a situação de emergência em saúde pública devida à Pandemia de COVID-19, o Exame de Suficiência em Língua 

Inglesa (ESL) ocorrerá remotamente no dia 09/02/2021 a partir das 19h00min (horário de Brasília). E será realizado via 

plataformas Google Meet e Google Forms. Seguem as instruções principais: 

 

1 O link para acesso à sala virtual do Google Meet será disponibilizado no endereço eletrônico do PPGMEC/UFG e enviado 

para o e-mail do candidato cadastrado na inscrição. Sugere-se que o candidato acesse a sala virtual com 10 min de 

antecedência. 

 

2 Entre às 19h00min e 19h15min os candidatos devem estar presente na sala virtual e apresentar-se e mostrar seu documento 

oficial com foto (RG, CNH, CREA, etc), através de vídeo, para os avaliadores que estarão na sala virtual. O candidato que 

não o fizer receberá nota 0,00 (zero) no ESL. 

 

3 O ESL iniciará às 19h15min (horário de Brasília) 

 

4 O ESL terá duração mínima de 01h:00 hora e máxima de 1h45min. 

 

5 O ESL será constituído de uma prova com 10 questões objetivas de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos gerais da 

língua inglesa, sendo que cada questão vale um (1,0) ponto. 

 

6 A avaliação será realizada na plataforma Google Forms e o link para acesso ao formulário será apresentado na sala virtual 

e enviado para o e-mail do candidato cadastrado na inscrição. 

 

7 O candidato deve permanecer com o vídeo ligado, disponível durante todo o tempo de realização do ESL; 

 

8 O ESL será gravado; 

 

9 O candidato que se ausentar da sala do Google Meet por um período superior a 40 min, por motivo de problemas de conexão 

com a internet, será desclassificado e receberá nota 0,0 (zero) no ESL. 

 

10 O ESL é individual; 

 

11 É permitida consulta a material didático, dicionário, etc.; 

 

12 Leitura e interpretação fazem parte da avaliação; 

 

13 O formulário, preenchido pelo candidato contendo as respostas do ESL, deve ser enviado pelo próprio candidato, 

impreterivelmente, dentro do tempo especificado, ou seja, até as 21h00min (Horário de Brasília). 

 

14 O formulário com as respostas só pode ser ENVIADO UMA ÚNICA VEZ; 

 

15 Os formulários, preenchidos pelos candidatos contendo as respostas do ESL, que forem enviados fora do horário estipulado, 

nas instruções da prova, receberão nota 0,00 (zero).  

 

16 Não haverá repetição do ESL.  

 

17 O ESL será avaliado pela Comissão de Seleção, a qual atribuirá uma nota entre 0,00 (zero) e 10,0 (dez) pontos. 

 

18 Providências quanto à qualidade da rede, acesso à internet, computador e equipamentos necessários para a gravação 

de áudio e vídeo (webcam, microfone, etc) para realizar o ESL são responsabilidade do candidato. 


