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Prova específica - Instruções 

1 Aspectos técnicos: forma de acesso e envio remotos da prova 

• As Provas serão acessadas pelo ambiente do Processo Seletivo do Programa na 
Plataforma Moodle Extensão da USP 
(https://cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=2068). As Folhas de Respostas 
deverão ser enviadas para correção por este mesmo ambiente. 

Obs.: Conforme divulgado em 22/10/2020, o cadastro dos/as candidatos/as na 
plataforma (em https://cursosextensao.usp.br/dashboard) e o envio da 
manifestação de ciência deverão ser realizados até 26/10/2020. 

• As Provas estarão disponíveis no endereço acima a partir das 00:00 do dia 29/10/2020.  

• Haverá uma Prova disponível para cada Linha de Pesquisa do Programa, em seções 
delimitadas na Plataforma. Cada candidato deverá responder a Prova correspondente à 
Linha de Pesquisa pretendida - portanto, cada candidato deverá fazer apenas uma Prova. 

• O candidato deverá baixar o arquivo de nome ‘Folha de Respostas’ em seu computador 
local para nele compor sua resposta. 

• A prova respondida na Folha de Respostas deverá ser enviada à plataforma Moodle do 
Processo Seletivo (https://cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=2068) até as 23:59 
do dia 29/10/2020.  

Obs.: Pontualmente à zero hora do dia 30/11/2020, a plataforma será encerrada 
para envios. Não serão consideradas para correção provas enviadas a qualquer outra 
instância e por quaisquer outros meios. 

2 Formato das Provas 

• Os candidatos deverão responder à Prova de sua Linha de Pesquisa conforme as instruções 
específicas de cada Linha, inclusive quanto ao formato e à extensão do texto de resposta; 

• Em cada Linha, a mesma prova é dirigida a candidatos ao curso de mestrado e ao de 
doutorado. O grau de exigência na avaliação levará em conta critérios distintos para 
candidatos ao mestrado e ao doutorado, tais como: qualidade formal, capacidade de 
argumentação e domínio dos referenciais relativos às teorias e aos métodos. 

• As Provas podem ser realizadas com consulta à bibliografia pertinente; 

• Os textos das respostas devem ser originais e de autoria exclusiva do candidato. Todos os 
candidatos deverão aceitar, no momento do envio das Folhas de Resposta, a declaração de 
não plágio do sistema Moodle, e todos os textos serão submetidos à ferramenta antiplágio 
TurnItIn. 
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