Instruções para prova de INGLÊS em 02/08/21
1. Alunos inscritos na prova de inglês do dia 02/08/21, por favor entrar em contato via
mensagem WhatsApp com a Coordenadora ou coordpen@con.ufrj.br até 02/08/21.

2. Para fazer a prova no dia 02/08/21, o aluno deverá ter duas câmeras habilitadas e
funcionando, que devem ficar abertas funcionando durante todo período da prova.

3. Os microfones também devem estar habilitados e funcionando.

Observação Importante! As condições 2 e 3 são obrigatórias para realizar a prova.

4. A prova será feita de forma remota sob a responsabilidade da Coordenadora, que irá aplicar a
prova.

5. Alunos de Mestrado sem orientador podem solicitar a inscrição e enviar os dados diretamente
para a coordenadora via WhatsApp e/ou via e-mail coordpen@con.ufrj.br informando:
Nome completo:
DRE:
E-mail:
Número de celular:

6. Até 10h do dia 02/08/21, ainda será possível fazer a inscrição dos alunos (pelos seus
orientadores, via e-mail oficial da coordenação ou pelo alunos de Mestrado que não tem
orientador(a)).
Não serão aceitas inscrições diretamente do aluno que já possui orientador.

7. No dia 02/08/21 às 11h, será criado um grupo no WhatsApp com todos os alunos que irão
fazer a prova, a fim de esclarecimento e retirada de eventuais dúvidas.

8. Alunos do PEN de doutorado, que fizeram proficiência a partir de 2016 no PEN estão isentos
de fazer a prova em 2021 (decidido em reunião do Colegiado no dia 28/07/21).

9. Não são aceitas comprovações de proficiência interpretativa de língua inglesa, feita em outra
IES (decidido em Colegiado em 29/07/21).

10. Quem apresentou a comprovação do TOEFL e/ou demais comprovações permitidas pelo
Edital de seleção, não precisa fazer a prova (decidido em reunião do Colegiado 29/07/21).

11. Os alunos não poderão utilizar dicionários.

12. A tolerância será de 5 minutos. 18h06min à sala Zoom ficará fechada sem poder entrar
ninguém.

13. A prova será gravada via aplicativo Zoom.

