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EDITAL PPGEM N.º 001/2020 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM 

LÍNGUA INGLESA 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral torna públicas as 

instruções para realização da verificação de proficiência em Língua Inglesa, as quais incorporam-

se ao Edital PPGEM Nº. 001/2020, que dispõe sobre as normas do Exame de Seleção 2020 para o 

curso de Doutorado em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto.  

1. Os candidatos se reunirão com o aplicador da prova por meio digital, via Google Meet, no 

horário das 8h40, do dia 20 de julho de 2020, com convite (link) a ser enviado pela secretaria 

do PPGEM até o dia 18/07/2020, 14 h. 

2. A prova iniciar-se-á por volta das 9 h, terá duração de 1 (uma) hora e utilizará formulários 

gerados no Google Forms. Por isso os candidatos deverão ter uma conta no Google e deverão 

realizar o login na conta para acesso aos formulários. Os links para os formulários serão 

enviados junto com o convite para reunião da prova. Eles estarão abertos apenas a partir das 9 

h do dia 20/07/2020 (início da prova). 

3. O período que antecede ao início da prova será utilizado para esperar os candidatos entrarem 

na sala virtual, e se fazer os devidos ajustes de conexão, como de áudio e de câmera. 

4. O acesso à rede de internet, funcionamento dos equipamentos para a atividade remota (câmera, 

áudio e gravação), e entrada na sala de reunião serão de inteira responsabilidade dos 

candidatos. 

5. A reunião desde seu início, às 8h40, até a saída do último candidato da sala será gravada. 

6. No início da prova e durante todo o seu desenrolar os equipamentos de som e de câmera de 

todos os candidatos deverão estar ligados para vigilância dos examinadores remotos. 

7. Não será permitida a saída da sala de reunião durante a prova. 

8. A verificação de proficiência em Língua Inglesa consistirá na interpretação de um texto. 
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9. A prova deve ser realizada sem consulta, e sem questionamentos de seu conteúdo, sendo a 

mesma autoexplicativa. Em caso de inconsistências, o candidato poderá recorrer em momento 

posterior a prova, como previsto no edital. 

10. Previamente à reunião da prova, os candidatos deverão fazer o download do programa Free 

Cam 8 no link https://www.freescreenrecording.com/download/27129/free_cam_8_7_0.msi para 

gravação de suas respectivas telas de computador durante a prova. Apesar de muito simples, 

sugere-se que sejam feitos testes para uso do programa antes da realização da prova.  

10.1. A tela deverá ser gravada em sua totalidade, inclusive a barra de ferramentas onde se 

encontram as abas de aplicativos e informações de data e hora. O aplicador irá orientar os 

candidatos sobre quando a gravação deverá ser iniciada.  

10.2. Uma vez concluída a prova e enviado o formulário de respostas, o arquivo de vídeo de 

gravação da tela deverá ser finalizado e enviado via um segundo formulário, conforme instruções 

do aplicador. O prazo para envio do formulário de vídeo gravado será de 90 minutos após 

o envio do formulário de respostas.  

11. Por questões de segurança, sigilo e equidade, serão motivos para eliminação do candidato 

aquele(a) que: a) sair da sala virtual; b) for pego realizando consulta externa visual ou sonora; 

c) deixar de enviar o arquivo de gravação de tela da prova. Esta decisão será tomada a posteriori 

com base na gravação da reunião e do arquivo de vídeo de gravação da tela do computador 

dos candidatos. 

12. Todos os outros casos fortuitos que porventura possam ocorrer durante a realização da prova 

e que tenham relação direta com o resultado do certame, serão decididos a posteriori pelo 

Colegiado do PPGEM em face da homologação do Processo Seletivo.  

 

 

Profa. Dra. Christianne de Lyra Nogueira 

Coordenadora do PPGEM 
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