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CENÁRIO DA PROVA ESCRITA 
 

O coordenador do PPGECM no uso de suas atribuições anuncia 

publicamente o cenário da prova escrita de mestrado do processo 

seletivo do edital 006/2021, comunicando que ela será realizada de 

maneira REMOTA. Os detalhes serão descritos a seguir.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

PROVA ESCRITA – NÍVEL MESTRADO 

MODALIDADE REMOTA 

 

1) Data da realização da prova escrita: 26/01/2022. 

2) Horário: 8h30min. às 12h30min. 

a) Devido ao cenário pandêmico amplamente conhecido por 

todos e todas que se exige proteção das pessoas para evitar 

aglomerações, tais provas ocorrerão em ambiente online, com apoio 

do Centro Integrado de Aprendizado em Rede (CIAR) – UFG. 

b) Entre os dias 19/01 e 24/01/2022 os candidatos 

homologados receberão um e-mail contendo as orientações e o link 

para acesso à sala virtual. 

 

3) Do acesso 

a) Os links para acesso aos ambientes virtuais de realização da 

prova serão informados aos candidatos, por e-mail, até dia 

24/01/2022. 

b) O candidato deverá entrar na sala virtual com 30 minutos de 

antecedência do horário da prova para que o fiscal possa 

conferir seu documento com foto e registrar sua presença. 

c) O login e senha de acesso a provas no Moodle Ipê serão 

enviados pelo e-mail informado na inscrição. 
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d) É de responsabilidade do candidato realizar o adequado e 

prévio cadastro de acesso, conforme instruções desta 

orientação e do e-mail que será enviado para este fim. 

e) O candidato deverá estar logado apenas no seu e-mail 

informado no ato da inscrição e acessar a sala virtual digitando 

o seu nome completo. 

 

4) Da prova 

A. O candidato deve preencher integralmente as respostas no 

espaço próprio da atividade no Moodle, digitando diretamente 

no Moodle, por elaboração intelectual própria do candidato, 

sem copiar e colar qualquer trecho de outro aplicativo, nem 

mesmo do Word (isso será conferido pela Equipe Técnica por 

meio de relatórios de acompanhamento da plataforma). 

B. É proibido o uso de materiais/textos/livros/apostilas ou outras 

fontes quaisquer de consulta. 

C. As provas serão respondidas em ambiente virtual da UFG – o 

Moodle Ipê, que estará de modo concomitante associado à 

plataforma de webconferência de uma sala virtual do Google 

Meet. Esta última será utilizada para garantir a identidade do 

candidato no momento da prova. Portanto, no momento da 

prova, o candidato deverá estar logado em ambos os sistemas 

(Moodle Ipê e Google Meet). 

D. No momento da prova, o candidato deverá acessar um 

computador com webcam que funcione, sendo de 

responsabilidade do candidato providenciar meio adequado 

para acessar os ambientes de prova e ambiente de 

identificação com imagem ao vivo. 

E. O salvamento das respostas digitadas no ambiente virtual é de 

responsabilidade do candidato. 

a. O PPGECM da UFG não se responsabilizará por perdas 

das respostas não salvas no ambiente. 

F. Ao acessar a sala virtual do Google Meet, o candidato deverá 

manter a webcam e o áudio abertos. 
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a. A prova será desconsiderada para avaliação e para 

atribuição de nota caso o candidato desligue seu áudio e 

vídeo, ou saia da frente do computador, durante a 

realização da prova. 

G. A prova ficará disponível e habilitada para respostas apenas no 

dia e horário estabelecidos nesta orientação para a sua 

realização. 

H. Para realizar a prova, o candidato deverá escolher um local 

silencioso e sem circulação de outras pessoas. 

 

5) Das restrições 

A. Não será aceito outra pessoa junto ao candidato no momento 

da prova, nem qualquer comunicação com outras pessoas, seja 

presencialmente, seja por meio de mídias sociais ou quaisquer 

outras ferramentas, cabendo eliminação do processo em caso 

de descumprimento de isolamento para a realização do exame. 

a. É proibida, durante a prova, a comunicação por qualquer 

meio com terceiros. Após o início oficial do exame, o 

celular deverá estar desligado (ou em modo avião), 

estando o WhatsApp em modo off-line. 

B. O candidato não poderá se ausentar do local onde se 

encontrará, ou seja, não poderá sair da frente do computador 

durante a realização da prova. 

C. No momento da prova, não será permitido acessar e-mails, 

outros sites/sítios, links e nem janelas quaisquer de rede 

Internet. 

D. A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e 

será gravada. 

E. As ações realizadas no ambiente virtual (Moodle), para a 

realização da prova, também serão registradas. 

F. Recomenda-se que o candidato que queira hidratar-se, separe 

uma garrafa de água para a prova ao alcance das mãos. 

 

6) Das questões técnicas e tecnológicas 
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A. O PPGECM da UFG não se responsabilizará por problemas 

técnicos pessoais do candidato (de hardware, software ou 

conexão à internet). 

B. O candidato deve providenciar os meios adequados para a 

realização da presente etapa. Todavia, se houver falta de 

energia no local físico de realização da prova, o candidato, 

mediante comprovação documental do fato, poderá solicitar 

uma nova prova. 

a. Essa solicitação será analisada, podendo ser deferida ou 

não. 

i. No caso de deferimento, será agendado um outro 

dia e horário para aplicação da prova.  

C. Em caso de falta breve de energia (picos), o candidato será 

readmitido na sala para continuar redigindo a sua prova. 

Entretanto, a prova do candidato só será corrigida mediante 

comprovação documental do fato emitida pela fornecedora de 

energia. 

 

Recomenda-se, fortemente, que os candidatos fiquem atentos 

ao recebimento, por email, das instruções e links para a realização 

da prova escrita. Se até o dia 24 de janeiro de 2022 o candidato não 

receber nenhuma informação sobre o processo de realização das 

provas, favor entrar em contato, urgentemente, com o PPGECM pelo 

email fornecido em edital. 

 

Goiânia, 18 de janeiro de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Márlon Herbert Flora Barbosa Soares 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 


