Normas, orientações e sugestões para a realização da prova on-line do
Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL)

- Nível Doutorado a) No momento da prova, o candidato deverá acessar um computador com webcam ou outro
dispositivo com câmera, como celular ou tablet.
b) O link para acesso à sala virtual será enviado, por meio do e-mail informado pelo candidato
na inscrição, até 1(um) dia antes da prova.
c) É de responsabilidade do candidato acompanhar o recebimento do link, verificando sua caixa
de entrada do e-mail, bem como a caixa de spam (caso não identifique o recebimento do
link, é imprescindível que entre em contato com o PPGLL pelo e-mail ppgll.letras@ufg.br).
d) O candidato deverá estar logado apenas no seu e-mail, informado no ato da inscrição, ao
acessar a sala virtual do Google Meet.
e) O candidato deverá entrar na sala virtual no horário exato estabelecido para sua prova oral.
f) Ao acessar a sala virtual, o candidato deverá manter a câmera e o áudio abertos para a
interação com a banca.
g) O tempo de duração da prova é de 30 minutos.
h) Para realizar a prova, o candidato deverá escolher um local silencioso e sem circulação de
outras pessoas.
i) Não será aceita outra pessoa junto ao candidato no momento e no local estabelecidos para a
realização da prova.
j) 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.
k) No momento da prova, não será permitido ao candidato acessar e-mails ou outros sites e
janelas, caso isso ocorra o candidato será desclassificado.
l) A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e será gravada.
m) O PPGLL não se responsabilizará por problemas técnicos pessoais do candidato.
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