ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

EDITAL 03/2020 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO
CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL
Informações sobre a prova de inglês

Aos candidatos que solicitarem a prova de inglês ofertada pelo PPGCA:
A prova de suficiência será inteiramente online por meio do site: https://conferenciaweb.rnp.br/,
no dia 03/06/2020 às 9 horas da manhã (horário de Brasília). Os candidatos poderão utilizar
dicionário para execução da prova. O código de acesso será enviado por e-mail 24h antes da
prova (às 9 horas do dia 02/06/2020).
Um treinamento será ofertado pelo PPGCA, quanto ao uso do sistema 48h antes da prova (às 9
horas do dia 01/06/2020), para garantir o acesso a todos os candidatos e tirar quaisquer dúvidas
que surgirem sobre o acesso ao sistema e realização da prova online.
Para a realização das provas será necessário papel, caneta azul ou preta, computador com
conexão com internet, microfone e câmera, e acesso a um scanner, no computador ou no celular
(aplicativo). Cada candidato deverá escrever o cabeçalho que será apresentado na folha de
respostas. As questões da prova serão postadas na plataforma e cada candidato deverá escrever
as respostas no papel.
Questões de múltipla escolha deverão ser resolvidas em no máximo 15minutos. Questões
discursivas deverão ser resolvidas em no máximo 30minutos. Ao finalizar cada questão, o
candidato deverá informar a coordenação por meio do chat. Caso todos os candidatos terminem
a resolução das questões com antecedência, a coordenação poderá autorizar o avanço na prova.
Não há possibilidade de retorno as questões uma vez findado o tempo regulamentado.
Ao final do período regulamento da prova (2horas), cada candidato irá assinar, escanear a
prova e imediatamente enviar em formato PDF para o e-mail: ciencia.animal.evz@gmail.com.
Enquanto o e-mail não for encaminhado, o candidato deverá permanecer logado no sistema.
Não serão aceitos documentos fora do formato PDF ou encaminhados com atraso. Toda a prova
será gravada. Dúvidas sobre a prova deverão ser feitas por meio do chat com o moderador.
Exemplo do cabeçalho e instruções:

Campus Samambaia
Avenida Esperança, s/n, Campus Universitário
Goiânia-GO CEP: 74.690.900

Telefone Fax: 62-3521-1564
website: www.vet.ufg.br

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

PROCESSO SELETIVO DOUTORADO 2020/2
PROVA DE SUFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA
Nome:_____________________________________________________________________
Nível: ( ) DOUTORADO
•

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA.

•

Escrevam em uma folha pautada com caneta preta ou azul e letra legível o cabeçalho
acima e as respostas a cada uma das perguntas.

•

A prova é constituída de 5 perguntas, baseadas no texto anexo.

•

A primeira parte é composta por três questões de múltipla escolha, com uma única
alternativa correta e cujo valor é de um ponto por questão. Cada questão terá tempo
máximo de 15minutos para resolução.

•

A segunda parte é composta de duas questões de tradução livre, valendo um ponto
cada. Cada questão terá tempo máximo de 30minutos para resolução.

•

O tempo máximo de duração da prova será de duas horas (02h00min), contados a partir
do momento em que a primeira questão for publicada.

•

É permitida a consulta a dicionários específicos de uso pessoal.

•

Ao final da prova, vocês deverão assinar todas as páginas de resposta, escanear e
encaminhar em PDF ao e-mail: ciencia.animal.evz@gmail.com
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