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INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DE CONHECIMENTO EM LÍNGUA INGLESA 
REFERENTE AOS EDITAIS PPGCC 01 E 02/2020 

 

A Comissão instituída por decisão do Colegiado de Pós Graduação, aprovada na 95ª             

reunião ordinária do dia a 27 de abril de 2020, no uso de suas atribuições divulga amplamente                 

as informações referente a prova de conhecimento em língua inglesa.  

 

Data da prova: 21/07/2020 

Horário da prova: 19h 

Local: Videoconferência via Google Meet (enviado por e-mail aos participantes) 

Confirmação: favor retornar esse e-mail confirmando recebimento e leitura. 

 

Seguem instruções para a execução da prova. 

 

1. Procure um local isolado e sem interrupções para a realização da prova; 

2. A prova será iniciada pontualmente no horário, logo solicitamos que os candidatos             

entrem na sala com uma antecedência mínima de 15min. A sala estará disponível 30min antes               

do início, não serão tolerados atrasos;  

3. A comissão realizará uma chamada oral dos candidatos pelo seu nome e número de               

inscrição, esse procedimento será contando como presença; 

4. A prova terá duração de 1 (uma) hora e será feita com o uso do Google Forms;  

5. O candidato deverá ser capaz de participar de uma videoconferência por meio do              

serviço de comunicação Google Meet, e sua chamada deverá permitir gravação de áudio e              

vídeo; 

6.  Não será permitido ao candidato consultar dicionário impresso ou online; 

7. O PPGCC e a UFOP não se responsabilizam por eventuais problemas de conexão              

ou dificuldades operacionais que o candidato possa enfrentar durante a realização da prova; 
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8. A aplicação da prova será gravada (áudio e vídeo). A comissão de seleção              

conduzirá a aplicação e garantirá que nenhum candidato viole as regras de participação, sob              

risco de eliminação. 

9. No tempo definido o formulário será fechado e não permitirá mais respostas. 

 

 

Ouro Preto, 20 de julho de 2020 
 
 

__________________________________________ 
Prof. Dr Eduardo José da Silva Luz 

Presidente da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 
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