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Instruções para realização da Segunda Etapa (Prova Escrita) do  

Processo Seletivo para Mestrado Acadêmico em Filosofia – Edital 01/2021 

 

 

Para a realização da Prova Escrita, os candidatos precisarão dispor de um computador pessoal com webcam, 

microfone e acesso à internet, além de folhas pautadas e caneta esferográfica. O encontro por 

videoconferência será realizado na Plataforma Google Meet. É de responsabilidade exclusiva do(a) 

candidato(a) certificar-se do bom funcionamento do equipamento necessário e da conexão de sua internet, 

bem como da administração do tempo necessário para digitalizar e enviar as respostas dentro do prazo. 

 

Na segunda-feira, dia 26/07/2021, a partir das 13h45min. do horário de Brasília (BR), o(a) candidato(a) 

aprovado na Primeira Etapa (Projeto de Pesquisa) deverá entrar na sala de reunião remota do Google Meet 

utilizando o seguinte link: meet.google.com/adb-hfsa-ktv 

 

Na sala de reunião remota, cada candidato(a), ao ser solicitado pelo Presidente da Banca de seleção, deverá: 

ligar a câmera de vídeo e o microfone; identificar-se; exibir sua carteira de identidade para fins de 

comprovação. 

 

Às 14h do horário de Brasília (BR), serão verificados os(as) candidatos(as) presentes na sala de reunião 

remota, sendo eliminados(as) da seleção aqueles(as) que estiverem ausentes. Caso queiram, os(as) 

candidatos(as) poderão dirimir eventuais dúvidas acerca do processo seletivo com os membros da Banca 

Examinadora. A seguir, um dos membros da Banca sorteará, à vista de todos(as), a questão a ser respondida. 

Após a concessão de um pequeno intervalo para que os(as) candidatos(as) copiem a questão na folha de 

resposta, será anunciado o início da contagem do prazo de duas horas e trinta minutos para que cada 

candidato redija a resposta de próprio punho com caneta esferográfica, tire uma foto legível ou escaneie a 

resposta e a envie por e-mail para a Secretaria do Programa (ppgfil@ufsj.edu.br). Os(as) candidatos(as) 

deverão enviar a resposta digitada em arquivo Word, tal qual ela foi redigida à mão, para o e-mail 

(ppgfil@ufsj.edu.br) até as 18h (dezoito horas). O(a) candidato(a) que não enviar a resposta redigida à mão 

e o texto digitado dentro dos respectivos prazos será eliminado(a) do processo seletivo. 

 

É expressamente proibido que os(as) candidatos(as) mencionem o número de inscrição durante a 

videoconferência. Ademais, nas respostas enviadas, cada candidato(a) deve se identificar no cabeçalho 

usando apenas o seu número de inscrição. Após o anúncio oficial do início da contagem do prazo para a 

realização da prova, a reunião será oficialmente encerrada. Toda a reunião será gravada para fins 

comprobatórios. 

 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 

UFSJ por intermédio do e-mail ppgfil@ufsj.edu.br. 

 

São João del-Rei, 21 de julho de 2021. 
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