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Instruções para a prova: 

 

1.      É de total responsabilidade do candidato providenciar as condições técnicas 

solicitadas para a participação e realização do teste. 

2.      O candidato deverá entrar na sala virtual 30 min antes do início da prova. 

3.      O candidato deverá apresentar ao Supervisor de prova um documento oficial com 

foto. 

4.      O candidato terá 3 horas para responder todo o exame. 

5.      O Exame ficará disponível exclusivamente no dia e horário estabelecidos (15 de 

setembro - 09h00min às 12h00min - Horário de Macapá). 

6.      A câmera deve estar direcionada de forma que seja possível visualizar o rosto do 

candidato e tela de visualização da prova. 

 

Especificações técnicas necessárias: 

1.      Uso de computador desktop ou notebook com os sistemas operacionais Windows 

ou Mac (Apple) com webcam acoplada, entradas e saídas de áudio funcionais, teclado 

alfanumérico. 

 

Conexão de internet. 

Passo a passo no dia do exame 

1.      O candidato deverá entrar na plataforma através do seu navegador, não sendo 

permitido a abertura de outras abas ou outros navegadores em paralelo, sob pena de 

detecção pelo sistema.  Os candidatos poderão iniciar o exame quando devidamente 

autorizados pelos Supervisores. 

2.      Na existência de dúvidas de operacionalização, use o chat interno da plataforma 

para conversar com o Supervisor da Prova. 

3.      O candidato só deverá deixar a sala virtual no horário determinado para término 

da prova (mesmo havendo concluído antes) ou com a devida autorização expressa da 

supervisão do exame. 



 

Boas práticas antes e durante a prova: 

1.      Certifique-se do funcionamento da internet e demais equipamento com algumas 

horas de antecedência. 

2.      Observe os horários de entrada na sala virtual para conferência de documentos, 

chamada nominal e início do exame. 

3.      Reserve um local com as condições adequadas para realização da prova: um 

espaço reservado e sem trânsito de pessoas. 

4.      Mantenha água e lanches ao seu redor, já que não será possível se ausentar 

durante a realização da prova. 

 

Fraudes e desclassificação 

Será desclassificado automaticamente o candidato que/quando: 

i. Ausentar-se da webcam e/ou sistema de provas. 

ii. Utilizar outros meios eletrônicos de consulta à prova, tais como aparelho celular, tablet 

ou outros meios eletrônicos. 

iii. Durante a realização do exame, a imagem da webcam indicar a presença de 

terceiros. 

iv. Utilizar sistemas de VPN ou mascaramento de IP. 

v. Tentar abrir outros navegadores e/ou abas de navegadores, além daquela exclusiva 

do exame. 

vi. Tentar abrir quaisquer aplicativos no computador para além do navegador onde se 

encontra a aplicação do teste em andamento. 

 

Os casos de fraude serão reportados à Comissão de Seleção do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Farmacêuticas para as respectivas medidas cabíveis conforme 

normas dispostas neste edital. 
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