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Edital 01/2021 – Seleção Mestrado e Doutorado 
 

 

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA MESTRADO 

 

Data da realização da prova: dia 01 de março de 2021, das 09:00 às 13:00 horas. 

 

Os candidatos devem observar o seguinte cronograma:  

 

08:30h – Horário de abertura da sala virtual.  

08:45h – Hora limite para entrada na sala virtual e recebimento da prova para 

impressão pelo candidato.  

09:00h – Início da prova escrita  

13:00h – Término da prova escrita  

13:30h – Horário limite para envio da prova escrita escaneada e no formato .PDF para 

o e-mail selecaopgcf@ufc.br. Todas as questões da prova, mesmo as deixadas em 

branco, devem ser escaneadas e devolvidas à comissão.  

 

OBS.:  

1) O(a) candidato(a) deverá ter acesso a um computador com câmera, microfone e 

acesso à internet que viabilizem a realização dessa etapa da seleção. Não será 

aceito acesso à sala de videoconferência por celular ou outros equipamentos 

eletrônicos diversos do computador.  

2) Antes de iniciar a prova o(a) candidato(a) deverá:   

     a) Apresentar o documento de identificação com foto (frente e verso) ao   

responsável pela fiscalização;  

b) Movimentar a câmera para mostrar todo o ambiente em que se encontra 

comprovando que está sozinho e assim permanecerá durante a avaliação;  
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c) durante a realização da prova a câmera e microfone deverão permanecer ligada 

com campo visual adequado do candidato e do ambiente;  

d) Mostrar o celular que poderá ser utilizado para escanear a prova e enviar em 

formato PDF para o Programa, mantendo o celular distante durante toda prova. 

3) Após acesso ao endereço disponibilizado, o(a) candidato(a) estará em uma 

videoconferência e deverá permanecer nela, sob pena de eliminação caso haja falha 

desses sistemas.  

4) Não será permitido ausentar-se da sala. 

5) O(a) candidato(a) receberá a prova via o endereço de e-mail informado no ato da 

inscrição.  

6) O(a) candidato(a) deve imprimir a prova em folha A4 (não-fornecida pela 

comissão de seleção).  

7) Escrever de forma legível apenas o número de inscrição no campo indicado 

“número de inscrição” localizado no início da folha de cada questão.  

8) Cada questão deve ser respondida na folha correspondente a esta, podendo-se 

utilizar o verso da mesma folha para a complementação das respostas. O número 

de inscrição também deve ser assinalado no verso da folha resposta.  

9) A resposta às questões deve ser feita a próprio punho, com tinta de cor azul ou 

preta e não pode ser digitada ou escrita com lápis, sob pena de ser anulada. Não 

deverá constar assinatura, rubrica, amassaduras, manchas, dobraduras, rasgos ou 

qualquer sinal que inviabilize sua correção ou identificação do candidato.  

10) A prova terá duração de até quatro horas a partir do momento do início, previsto 

para 09h do dia 01 de março de 2021.  

11) Essa etapa de avaliação será gravada para fins de registro. Se foram identificadas 

irregularidades numa análise posterior da gravação da prova, o candidato será 

eliminado. 

12) Não serão aceitas provas respondidas a lápis. 

13) Será enviada a prova de acordo com a linha de pesquisa escolhida pelo candidato 

no ato da inscrição. 

 

 

Fortaleza, 26 de fevereiro de 2021. 
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