
A prova de química geral do processo seletivo suplementar para ingresso no 2o semestre de
2021 no Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de São Carlos
(PPGQ/UFSCar) será realizada excepcionalmente em modalidade remota (online) no dia 5 de
novembro de 2021 das 14h30 às 17h00 (Horário de Brasília).

INFORMAÇÕES GERAIS

Candidatos que necessitarem ou preferirem realizar a prova em inglês devem comunicar sua
escolha à Coordenação do PPGQ/UFSCar através do e-mail ppgq@ufscar.br até as 18h00 do dia
04/11/2021, impreterivelmente.

É de responsabilidade exclusiva do candidato obter acesso à internet durante todo o período
de realização da prova, em dispositivo com câmera e microfone em perfeito funcionamento. O
PPGQ/UFSCar se exime de resolver qualquer problema de acesso que possa ocorrer antes ou
durante a aplicação do exame. Em nenhuma hipótese haverá prorrogação de prazo ou aplicação de
novo exame em caso de problemas de conexão de qualquer natureza.

PROCEDIMENTO PARAREALIZAÇÃO DA PROVA

1) No dia 5 de novembro de 2021 a partir das 10h00 será enviado por e-mail para cada
candidato o link para acessar uma das salas da plataforma Google Meet destinadas à
realização da prova. Caso a mensagem não chegue prontamente, recomenda-se verificar se
ela foi indevidamente direcionada para a caixa de spam. E caso a mensagem não tenha
chegado, deve-se entrar em contato com a secretaria do PPGQ/UFSCar nos endereços
ppgq@ufscar.br ou ppgqufscar@gmail.com.

2) As salas do Google Meet estarão abertas a partir das 13h30, recomendando-se aos
candidatos que acessem as suas respectivas salas pelo menos 30 minutos antes do horário
de início da prova.

3) Após ingressar na sala, cada candidato deverá apresentar o documento de identidade para a
câmera quando solicitado, mostrando os dois lados do documento e dizendo em voz alta o
seu nome e o tipo de documento de identidade que está sendo apresentado. Deverá em
seguida anotar no chat da sala do Google Meet o seu nome completo, o número e tipo de
documento de identidade usado para a sua identificação.

4) O candidato deverá manter a câmera aberta e apontada em sua direção. O microfone deverá
permanecer ligado durante toda a sua permanência na sala no período de realização da prova,
mas com autofalantes desligados para evitar microfonia (não será permitido usar fones de
ouvido de qualquer tipo durante a realização da prova).

5) O candidato receberá no horário de início da prova, através do chat da sala do Google Meet,
o link para o formulário da prova na plataforma Google Forms. É obrigatório preencher
nesse formulário o nome completo e o mesmo endereço de e-mail usado no processo de
inscrição.

6) Qualquer saída do local escolhido pelo candidato para a realização da prova deve ser
justificada ao fiscal responsável através do chat da sala do Google Meet.

7) As respostas apenas se tornam disponíveis para correção após a prova ser finalizada e
enviada, não havendo funcionalidade de gravação parcial do formulário. Portanto,
recomenda-se o uso de rascunhos em papel para evitar a perda das respostas em caso de
problemas técnicos na plataforma. Entretanto, somente a resposta final devidamente
transcrita no formulário online será considerada para efeito de correção e atribuição de nota.

8) O formulário do Google Forms poderá ser enviado apenas uma vez através do botão de
submissão no final do formulário, impreterivelmente até as 17h05, ocorrendo o fechamento
automático do sistema de envio após esta tolerância de 5 minutos em relação ao horário
previsto para o encerramento da prova.

9) Outras informações importantes:



a. Não será permitida qualquer comunicação entre candidatos.
b. Não será permitida a comunicação entre os candidatos e o fiscal responsável, exceto

nas situações especificadas nestas normas.
c. Não será permitido o uso de material bibliográfico.
d. Será permitido o uso de calculadora e tabela periódica.
e. Não será permitido o ingresso na sala após o início da prova.

Estaremos à disposição em caso de qualquer problema imprevisto durante a prova através do
chat da sala do Google Meet ou dos endereços de e-mail ppgq@ufscar.br e ppgqufscar@gmail.com.

Atenciosamente,

Coordenação do PPGQ/UFSCar


