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Orientações para realização da Prova on-line de Conhecimentos Específicos, 

mestrado, Processo Seletivo 2020 (Edital Regular de Seleção 2020 – Mestrado e 

Doutorado; Edital Suplementar de Seleção 2020 – Mestrado e Doutorado - Vagas 

para Indígenas e Pessoas com Deficiência) 

  

 - A Prova On-Line de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e 

classificatório, será realizada de forma virtual, por meio das ferramentas Google Meet 

(sala de reuniões) e Google Forms (prova e formulário de resposta).  

 

- O link para acesso à sala de reuniões do Google Meet será disponibilizado no site do 

Programa, e também enviado por e-mail a cada candidato(a), no dia 04/09/2020, sexta-

feira, a partir de 16h30 (horário de Brasília). 

 

- O(a) candidato(a) deverá utilizar seu Nome e Sobrenome ao logar na sala de reuniões 

(Google Meet). Recomenda-se que o(a) candidato(a) esteja conectado(a) e disponível 

para a prova a partir de 16h30 (horário de Brasília). 

 

- O link para a prova (realizada por meio de formulário Google Forms) será divulgado 

dentro da sala de reuniões do Google Meet às 17h00 (horário de Brasília).  

 

- Solicita-se a não divulgação a terceiros dos links disponibilizados, que são de uso 

exclusivo da Comissão de Seleção e dos(as) candidatos(as), pois, a prova deve ser 

realizada de forma individual por cada candidato. 

- Durante o período em que estiver realizando a prova, cada candidato(a) deve estar 

presente na sala de reuniões do Google Meet com a câmera ligada e o microfone 

desligado.  

 

- Durante a realização da prova, o(a) candidato(a) não poderá se manifestar verbalmente 

na sala de reuniões do Google Meet, tampouco de forma escrita no Chat. Somente os 

responsáveis pela realização da prova poderão utilizar esses recursos em caso de ser 

necessário para prestar alguma informação adicional aos(às) candidatos(as). 

- No preenchimento da prova no Google Forms, o(a) candidato(a) deverá usar apenas o 

número de inscrição enviado pela Secretaria do PPGIEL, de maneira a preservar o 

anonimato, sob pena de ser eliminado(a) do processo seletivo, conforme especificado no 

edital. 

- O texto construído para cada resposta não deve ultrapassar 13.000 (treze mil) 

caracteres (com espaços). 

 

- Durante a realização da prova o(a) candidato(a) poderá consultar a bibliografia 

indicada nos Editais. 

- A avaliação escrita busca aferir a capacidade de redação e reflexão sobre o campo do 

lazer, por isso recomenda-se não usar citações diretas. Outrossim, caso utilize ideias de 

outros(as) autores(as), o(a) candidato(a) deve explicitar a respectiva autoria. 

- Qualquer detecção de plágio acarretará a atribuição de nota 0 (zero) à prova. 
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- Ao final do preenchimento, o(a) candidato(a) deverá clicar na opção “enviar” na 

parte inferior do formulário para que as suas respostas sejam registradas e enviadas à 

Comissão de Seleção. 

 

- O período total de realização e envio da prova é de 03 (três horas), sendo esta 

avaliação prevista para ser encerrada às 20h00 caso seu início seja pontualmente às 

17h00 (horário de Brasília). 

 

- É de total responsabilidade do(a) candidato(a) assegurar-se de que tem à disposição 

uma conexão de internet com qualidade suficiente para não prejudicar sua participação 

na prova escrita. O PPGIEL não se responsabilizará por problemas na conexão por parte 

do(a) candidato(a) e, na impossibilidade desta, o(a) candidato(a) será automaticamente 

eliminado(a) na etapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 
Profa. Dra. Christianne Luce Gomes 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer 

 

______________________________ 
Profa. Dra. Maria Cristina Rosa 

Sub-Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação 

Interdisciplinar em Estudos do Lazer 
 
 
 

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2020. 
Coordenação da seleção de dourado 2020. 

 
 
 

 


