
 
 

Normas, orientações e sugestões para a realização da prova on-line do 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL) 

 

- Nível Mestrado - 

 

 

 

a) No momento da prova, o candidato deverá acessar um computador com webcam. 

b) Para a seleção de mestrado, a prova não poderá ser realizada via celular ou tablet e esses 
dispositivos sequer poderão estar presentes no ambiente onde o candidato estará para a 
realização da sua avaliação. 

c) Sugerimos que você acesse, antecipadamente, o ambiente da plataforma Moodle Ypê para 
conhecer as ferramentas e se familiarizar com o local onde a prova será realizada. 

d) 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). 

e) O candidato deverá estar logado apenas no seu e-mail, informado no ato da inscrição, ao 
acessar a sala virtual do Google Meet. 

f) O candidato deverá entrar na sala virtual, no máximo, com 30 minutos de antecedência do 
horário da prova, para que o fiscal possa conferir seu documento com foto e registrar sua 
presença, bem como observar o posicionamento da câmera. 

g) No dia da prova, os candidatos serão admitidos na sala virtual com antecedência de 30 
(trinta) minutos da prova, ou seja, se a prova se inicia às 8h30, o candidato deve entrar na 
sala virtual às 8h. E, se a prova inicia ás 14h30, o candidato deve entrar na sala virtual às 14h.  

h) Ao acessar a sala virtual, o candidato deverá manter a webcam e o áudio abertos para a 
fiscalização e auditoria do processo. 

i) A prova será desconsiderada para avaliação e para a atribuição de nota, caso o candidato 
desligue seu áudio ou seu vídeo, ou saia da frente do computador, durante a sua realização, 
sem a permissão do fiscal de sala. 

j) O link e a senha para acesso à sala virtual serão informados no chat da sala virtual, após 
identificação dos candidatos. 

k) A prova ficará disponível e habilitada para respostas apenas no dia e horário estabelecidos 
para a sua realização. 

l) O candidato terá apenas uma tentativa para envio da prova e, após seu envio, não haverá 
como reeditar as respostas. Antes de sair da sala virtual, solicite, via chat, a conferência do 
envio da prova ao fiscal; 

m) O tempo de duração da prova é de quatro horas. Finalizado este período, o sistema não 
aceitará mais respostas. 

n) Para o candidato surdo, o tempo de duração da prova é de cinco horas. Finalizado este 
período, o sistema não aceitará mais respostas. 

o) Para realizar a prova, o candidato deverá escolher um local silencioso e sem circulação de 
outras pessoas. 

p) Não será aceita outra pessoa junto ao candidato, no momento e no local escolhido para a 
realização da prova. 



 
q) 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. 

r) No momento da prova, não será permitido ao candidato acessar e-mails ou outros sites e 
janelas, caso isso ocorra o candidato será desclassificado. 

s) A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e será gravada. 

t) As ações realizadas no ambiente virtual para a realização da prova também serão registradas. 

u) Antes da realização da prova, é necessário consultar os tutoriais para acesso à sala virtual e 
para acesso à prova, disponíveis na página do PPGLL. 

v) Para os candidatos surdos, a prova será disponibilizada em Libras e as respostas poderão ser 
redigidas em língua portuguesa, pela plataforma Moodle Ipê, ou respondidas em Libras, pela 
sala de aula virtual do Google Meet. 

w) Caso as normativas para a realização da prova on-line não sejam atendidas, o candidato 
poderá ser desclassificado do processo seletivo. 

x) O PPGLL não se responsabilizará por problemas técnicos pessoais do candidato. 
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