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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO PPGCIMES - TURMA 2021 

RETIFICAÇÃO Nº 03 
 
RETIFICAÇÃO Nº 03 DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO PPGCIMES - 
TURMA 2021 - QUE REGE O PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS À TURMA 
2021 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO EM 
METODOLOGIAS DE ENSINO SUPERIOR – MESTRADO PROFISSIONAL.  
 
A Comissão do Processo Seletivo do PPGCIMES – Turma 2021, designada pelo 
Colegiado do Programa, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 
1 Revogar a suspensão, temporária e sem prejuízo aos candidatos, da realização 
da 3a Fase (Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira) e da 5a Fase 
(Avaliação do Currículo Lattes) do Processo Seletivo do PPGCIMES – Turma 2021. 
 
2 Alterar o item 6.2 do Edital, no que diz respeito ao formato de realização da 3a 
Fase (Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira) do Processo 
Seletivo do PPGCIMES – Turma 2021. Em virtude da gravidade e instabilidade da 
pandemia de COVID-19 e da última deliberação do Grupo de Trabalho da UFPA sobre o 
Novo Coronavírus, a respeito do bandeiramento nos campi da Instituição, a Comissão 
decidiu realizar o Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira no formato 
remoto, evitando, assim, o deslocamento dos candidatos às dependências do campus 
do Guamá, em Belém, onde as atividades presenciais não essenciais, tais como 
processos seletivos, permanecem suspensas. 
2.1 A Comissão enviará, por e-mail e com a devida antecedência, informações sobre 

horário de realização da prova, dados de acesso às plataformas que serão usadas, 
e demais orientações. 

2.2 Para realização do exame no formato remoto, será utilizada uma sala de 
webconferência de acesso restrito na plataforma Zoom.us, para o monitoramento 
do candidato durante a prova, e um ambiente online controlado na plataforma 
Moodle, para leitura e resolução das questões da prova.  

2.3 O candidato precisará dispor de 1 (um) computador próprio (tipo notebook ou 
computador de mesa) conectado à Internet, equipado com microfone e câmera e 
com apenas 1 (uma) tela/monitor disponível, em caso de computador de mesa 
(desktop). 

2.4 No computador do candidato deverá estar instalada versão atualizada do 
navegador Google Chrome. 

2.5 Não será permitido o uso de celular ou tablet para a realização da prova ou 
manipulação de equipamentos desta natureza durante o exame.  

2.6 O candidato deverá organizar previamente o local onde realizará a prova, sendo 
este com bom acesso à Internet e, preferencialmente, silencioso, para que possa 
permanecer com a câmera e o microfone ligados durante toda fase.  
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2.7 Recomenda-se verificar, anteriormente ao dia da prova, se não há bloqueio no 
computador e no navegador, de permissão para uso de webcam e de microfone, se 
o navegador está atualizado, assim como testar o funcionamento do Zoom.us, 
incluindo o recurso de compartilhamento de tela. 

2.8 A responsabilidade pelo acesso à Internet e pelo equipamento necessário à 
participação no Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira é 
exclusivamente do candidato. 

2.9 No dia da prova, recomenda-se que o candidato acesse a sala do exame com 
antecedência ao horário marcado, para que possa testar seu equipamento. 

2.10 O tempo total de duração do exame de Proficiência em Leitura em Língua 
Estrangeira será de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, dos quais os primeiros 30 
(trinta) minutos são de orientações sobre o uso dos recursos da plataforma 
Zoom.us e de acesso ao ambiente de prova no Moodle, onde a prova será 
realizada.  

2.11 Haverá uma tolerância de até 10 (dez) minutos para a entrada dos candidatos na 
sala de webconferência no Zoom.us. Passada a tolerância, serão dadas às 
orientações sobre o exame e, em seguida, dado início ao tempo de duração da 
prova. 

2.12 Não será permitido o ingresso do candidato na sala de webconferência do Zoom.us 
após o prazo de tolerância de 10 (dez) minutos. 

2.13 No ato de entrada na sala de webconferência no Zoom.us, o candidato deverá 
apresentar, mostrando para a câmera do seu dispositivo, documento de Identidade 
com validade nacional, para candidatos brasileiros, ou passaporte, para candidatos 
estrangeiros, na forma da Lei, e comprovante de inscrição no Processo Seletivo de 
que trata o Edital do Processo Seletivo do PPGCIMES - Turma 2021. 

2.14 Estará impossibilitado de realizar o exame, o candidato que não apresentar o 
documento de identificação e de inscrição, como disposto anteriormente, ou que 
comparecer à sala de webconferência indicada após o horário estabelecido. 

2.15 Antes de iniciar a realização da prova, o candidato deverá compartilhar a sua tela 
na plataforma Zoom.us e permanecer com esta compartilhada durante toda a 
realização do exame. Para isso, o candidato deverá selecionar o botão de 
“compartilhar tela/share screen”, localizado no painel de controle do software, e 
selecionar a opção “área de trabalho/desktop”, que permite a visualização completa 
da tela do candidato. Não serão aceitos compartilhamentos do tipo “janela” ou 
“guia”. 

2.16 Durante a realização da prova, será permitido o uso do dicionário impresso e de 
papel, lápis e/ou caneta para rascunho das respostas. Para isso, os materiais 
devem estar separados e disponíveis na mesa do candidato antes do início do 
exame. 

2.17 É expressamente proibido acessar e fazer uso de dicionário online e de aplicativo 
de tradução, bem como consultar e manipular qualquer outro ambiente ou software 
não demandado durante o exame. 
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2.18 São critérios de eliminação do candidato na 3a. Fase: (i) não permanecer 
conectado na sala de webconferência do Zoom.us, com câmera e microfone 
ligados; (ii) estar posicionado de forma a não permitir sua visualização na câmera 
do computador, após ser alertado pela Comissão; (iii) não permanecer com a tela 
do computador compartilhada; (iv) se ausentar da frente do computador; (v) ser 
identificado, durante a prova, fazendo uso de equipamentos e/ou ambientes não 
indicados nesta Retificação do Edital; e (vi) ser identificado, durante a prova, em 
comunicação com outras pessoas, presencial ou digitalmente, com exceção da 
Comissão do Processo Seletivo do PPGCIMES – Turma 2021. 

2.19 Caso o candidato tenha problemas de conexão durante a prova, haverá a 
tolerância de até 15 minutos para reconexão nas plataformas utilizadas para 
realização do Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira.  

2.20 Caso ocorram problemas técnicos ou de outra natureza com membros da 
Comissão do Processo Seletivo do PPGCIMES - Turma 2021, poderão ser 
tomadas providências, sem prejuízo ao tempo de exame e aos candidatos. 

2.21 Após terminar a resolução do Exame de Proficiência em Leitura em Língua 
Estrangeira, o candidato deve informar à Comissão do Processo Seletivo do 
PPGCIMES – Turma 2021 que concluiu a prova e fez o envio de suas respostas 
via ambiente online controlado no Moodle. Em seguida, o candidato poderá fazer 
logout do Moodle e sair da sala de webconferência no Zoom.us, não podendo 
reingressar posteriormente nestes ambientes após conclusão do exame. 

2.22 Os 3 (três) últimos candidatos restantes na sala do Zoom.us deverão aguardar o 
término do exame por todos, para deixarem a sala de webconferência juntos.  

2.23 Uma vez enviadas as respostas pelo candidato, estas não poderão ser alteradas 
ou complementadas a partir de um segundo envio no ambiente online controlado 
no Moodle. 

2.24 O Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira será gravado 
exclusivamente pela Comissão do Processo Seletivo do PPGCIMES - Turma 2021, 
não sendo permitido nenhum outro tipo de registro pelo candidato, ou mesmo 
salvar a prova no computador utilizado para resolução das questões. 

 
3 Alterar o cronograma do Processo Seletivo do PPGCIMES – Turma 2021, com a 
atualização das datas das 3a e 5a fases e publicação do resultado final da referida 
seleção, conforme descrito no anexo desta Retificação nº. 03.  
 
4 Manter inalteradas e vigentes todas as normas do Edital do Processo Seletivo do 
PPGCIMES – Turma 2021 que não contrariem o exposto acima.  
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ANEXO 1 
CRONOGRAMA 

 
 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DO PPGCIMES - TURMA 2021 

Fases Descrição das fases Datas/Períodos Status 

1a  

Inscrição ao Processo Seletivo 04/01/2021 a 
08/02/2021 

Fases 
realizadas e com 

resultados 
divulgados. 

Divulgação das inscrições homologadas 10/02/2021 

Prazo de recurso ao resultado da 1a. Fase 12/02/2021 

Divulgação dos resultados do recurso ao 
resultado da 1ª fase 15/02/2021 

 
2ª 

Avaliação da Proposta de Pesquisa 
(eliminatória e classificatória) 

16 a 18/02/2021 

Divulgação das Propostas de Pesquisa 
Aprovadas 

19/02/2021 

Prazo de recurso ao resultado da 2ª fase 23/02/2021 

Divulgação dos resultados do recurso ao 
resultado da 2ª fase 24/02/2021 

3ª 

Exame de Proficiência em Leitura em 
Língua Estrangeira (eliminatória) 

13/05/2021 

Após suspensão 
temporária, fase 
reagendada para 

realização 

Divulgação do resultado do Exame de 
Proficiência em Leitura em Língua 
Estrangeira  

17/05/2021 

Prazo de recurso ao resultado da 3ª fase  19/05/2021 

Divulgação dos resultados dos recursos ao 
resultado da 3ª fase 20/05/2021 

4ª 

Defesa da Proposta de Pesquisa  e 
Arguição Oral (eliminatória e 
classificatória) 

08, 09 e 
10/03/2021 

 
Fase 

realizada e com 
resultado 
divulgado. 

Divulgação do resultado da Defesa da 
Proposta de Pesquisa  e Arguição Oral 

11/03/2021 

Prazo de recurso ao resultado da 4ª fase 15/03/2021 

Divulgação dos resultados do recurso ao 
resultado 
da 4ª fase 

16/03/2021 

5ª 
Avaliação do Currículo Lattes 
(classificatória) 

20/05/2021 
Após suspensão 
temporária, fase 
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Divulgação do resultado da Avaliação 
do Currículo Lattes 

21/05/2021 
reagendada para 

realização. 

Prazo de recurso ao resultado da 5ª fase 25/05/2021 

Divulgação  dos resultados do recurso ao 
resultado 
da 5ª fase 

26/05/2021 

Divulgação da relação dos aprovados 
(resultado final) 

26/05/2021 

Divulgação 
reagendada. 

Prazo de recurso ao resultado final 28/05/2021 

Homologação do resultado final 31/05/2021 

Período matrícula A partir de junho 
de 2021 

 
Belém, 04 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 
Programa de Pós-Graduação Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino 

Superior 
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