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Etapa 2 - Prova de língua inglesa
PRÉVIO AO EXAME:
1.
Instalar o software de alta segurança do exam.net: https://support.exam.net/#/seb
2.
Testar acesso a um ambiente de prova tipo exemplo usando a CHAVE PARA TESTE:

JPfWmf no link exam.net

3.

Instalar o ZOOM APP

NO DIA DO EXAME:
Em Fev 9, 2021 entre 09:30 e 09:50 AM America/Recife - acessar A SALA DO ZOOM pelo link:
https://us02web.zoom.us/j/83379801027 (Meeting ID: 833 7980 1027) - onde receberá a CHAVE DE
ACESSO ao exame. O exame será filmado (ver mais informações abaixo) portanto a câmera deve
permanecer ligada.
•

Se o computador não possuir webcam, o candidato poderá acessar o ZOOM pelo celular para
filmar e acessar a plataforma do exam.net pelo computador. Nesse caso o celular deve ser
posicionado de forma apropriada para garantir a lisura do exame.

•

Durante a realização do exame não será permitido utilizar duas telas (ex.: monitor externo
conectado ao laptop).

•

Não será permitido sair do ambiente da prova (apertando ESC) durante a duração da prova.
Isso irá bloqueia o retorno.

•

NÃO SERÁ PERMITIDO USO DE DICIONÁRIOS OU APARELHOS ELETRÔNICOS PARA
CONSULTA.

Outras informações:
1 - A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, dos quais, 30 (trinta) minutos serão
destinados a preparação no ambiente virtual de videoconferência com o aplicador e 2 (duas) horas de
realização efetiva da prova. A contagem do tempo de duração da prova será feita e acompanhada
pelo relógio disponível no ambiente eletrônico da realização do Exame.
2 - Cada candidato(a) deverá realizar a prova em computador próprio, conectado à internet, equipado
com microfone e câmera, tendo em vista que a sessão de videoconferência será monitorada
sincronicamente e gravada, para garantia da lisura do processo seletivo.
3 - São requisitos para a realização da prova:
•
a)
ter à disposição um computador (desktop ou notebook) ligado à internet, com
webcam, microfone e dispositivo de áudio em funcionamento;
•
b)
garantir que o computador utilizado permaneça conectado a uma fonte de energia
durante toda a prova, para evitar perda de dados e/ou desconexão;
•
c)
ter instalado o navegador de internet Chrome, Safari ou Firefox no computador em
que será realizada a prova;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Tecnologia e Geociências
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares - PROTEN
Cursos de Mestrado e Doutorado

•
d)
acesso a uma banda larga de, no mínimo, 1,5 Mbps, para garantir bom
funcionamento da videoconferência e do questionário do Exame.
4 - Não é permitido o uso tablet, devido às limitações para acesso simultâneo à videoconferência e ao
questionário da prova nesses dispositivos.
5 - Recomenda-se observar, anteriormente ao dia da prova, se não há bloqueio, no computador e no
navegador, de permissão para webcam e microfone.
6 - A prova conterá 20 (vinte) questões objetivas que podem ser textos de artigos, ensaios, resenhas,
reportagens, entre outros assuntos, retirados do domínio científico-acadêmico ou do domínio
jornalístico de divulgação científica. Cada resposta ao questionário será atribuída em local indicado,
assinalando uma única alternativa correta, conforme sugerido no enunciado de cada questão.
7 - O Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN) não se
responsabilizam por problemas técnicos, como falta de energia e queda da conexão com a internet,
que impossibilitem a realização da prova pelo(a) candidato(a).
8 - Recomenda-se ao participante do processo seletivo, candidato(a), que acesse o ambiente digital
do exame com até 1 hora de antecedência ao horário marcado para a prova, para que possa testar
seu equipamento e se ambientar ao espaço da plataforma.
9 - Para fins de identificação do(a) candidato(a), o aplicador fará a conferência da foto constante do
documento de identificação, fornecido no ato da inscrição, com a imagem do participante da
videoconferência, cujo documento de identificação com foto deve ser apresentado, caso seja
requerido no momento de realização da prova.
10 – Serão critérios para eliminação do(a) candidato(a) no exame de língua inglesa:
(a) apresentar-se atrasado(a) para a videoconferência;
(b) desconectar-se, por algum problema técnico, dos ambientes da prova;
(c) ser identificado durante a prova em comunicação com outras pessoas, presencial ou digitalmente,
com exceção do aplicador, pois não é permitida a permanência de pessoas com o(a) candidato(a) no
local de realização da prova;
(d) não se posicionar adequadamente diante da webcam, após ter sido alertado pelo aplicador;
(e) ser surpreendido(a) utilizando materiais eletrônicos, equipamentos eletrônicos ou outras
consultas não permitidas;
(f) ser identificado acessando qualquer site externo ao exame ou qualquer recurso digital de pesquisa;
(g) sair da frente do computador durante a prova;
(h) perturbar sonoramente os demais candidatos, após ter sido alertado pelo aplicador;
(i) comportar-se de qualquer forma fraudulenta para responder às questões;
(j) não atender às demais exigências do processo seletivo.

