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    São Paulo, 9 de novembro de 2020.  
 
 
 Prezados candidatos, 
 
           Conforme exposto no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Stricto Sensu do 
Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da FFLCH-USP, vocês   devem 
submeter-se a uma prova específica, a ser realizada pela Comissão de Seleção do 
Programa no dia 10/11/2020 (10 de novembro de 2020), das 14h00m às 18h00m, de modo 
remoto.  
 É responsabilidade de cada candidato conhecer integralmente o Edital, e respeitar 
as orientações apresentadas neste documento. 
               A prova será realizada através de plataforma Google Meet vinculada à 
Universidade de São Paulo. O link para acesso à sala online na plataforma será enviado 
pelo e-mail cadastrado em sua inscrição, no horário entre 12h00m e 13h15m. É 
responsabilidade de cada candidato atentar para o envio do link (inclusive em caso de 
poder cair em uma pasta Spam ou similar).  
            É proibida a consulta a quaisquer materiais durante a prova.   

É recomendado que entrem na sala pelo menos dez minutos antes da prova para 
confirmar que seu computador esteja funcionando adequadamente, e que o acesso pelo 
link informado foi eficaz.  

O arquivo para redigir a prova é fornecido pelos professores. Ao abrir o arquivo, 
preencha as informações solicitadas para sua identificação.  
            Todos os candidatos têm obrigação de apresentar pontualidade. Não será 
autorizada a realização da prova após o seu horário de início, 14h00m.  
             As questões serão apresentadas aos candidatos, por escrito, no horário de início. 
A sala será supervisionada por dois docentes, e a realização da prova será gravada.  
             O horário final é 18h00m. Encerrando a prova, cada candidato deverá fazer o 
encaminhamento de seu arquivo, de acordo com instruções que serão expostas no início 
da prova. O candidato não deve desligar a conexão sem receber uma confirmação de que 
a prova foi salva e guardada pelos professores. A sala permanecerá aberta por mais dez 
minutos, até 18h10m, apenas para o procedimento de encaminhamento.  
               O candidato deverá manter seu vídeo ligado durante toda a prova. As instruções 
sobre áudio serão dadas no início da prova.  
             Caso seu e-mail de cadastro não seja compatível com o Google, ao entrar o 
sistema vai pedir uma confirmação de aceitação. Se isso ocorrer, aguarde a confirmação. 
             Em caso de necessidade de obter informações, entre em contato com a secretaria 
de Pós-Graduação do DLCV.  
 
  
Considere as seguintes observações de segurança: 



- Caso eventualmente a conexão de um dos professores responsáveis caia, permaneça 
realizando a prova normalmente. 
- Entre 14h00m e 18h00m, é solicitado que permaneçam em silêncio. Caso precisem de 
um contato com um professor durante a prova, podem levantar o braço, e então utilizem 
o chat do Google Meet para escrever.   
- É responsabilidade do candidato zelar para que o acesso à internet seja adequado, com 
utilização de vídeo e áudio no computador. Caso eventualmente a sua conexão com a 
internet caia, sendo uma situação momentânea, você poderá aguardar a estabilização e 
retornar, utilizando o mesmo link de acesso, em até trinta minutos.  
- Não serão aceitas provas escritas em um arquivo diferente daquele que foi enviado pelos 
professores. 
- O uso do computador deverá ser restrito a redigir a prova e, se for solicitado pelos 
professores, utilizar o e-mail. Não pode ocorrer consulta a materiais, navegação na 
internet ou qualquer outro uso. O candidato não deverá utilizar quaisquer outros 
dispositivos (celular, tablet, ou outro), utilizando apenas um computador.  
- Caso não receba o link de acesso para a sala da prova até 13h15m do dia 10 de novembro 
de 2020, envie até 13h30m uma mensagem para o endereço deste remetente, para 
informar o ocorrido, enviando uma mensagem com o título “Participação na prova”.  
- A ocorrência de qualquer situação de irregularidade implica em desclassificação. Os 
professores responsáveis deverão determinar uma desclassificação mediante qualquer 
indicação de irregularidade durante a realização da prova. Quando a prova for corrigida, 
se aparecerem cópia, plágio, ou evidências de consultas não autorizadas a materiais, isso 
deverá determinar uma desclassificação.  
 
 
            
 
 
Atenciosamente, 

 
 
Prof. Dr. Jaime Ginzburg 
DLCV – FFLCH - USP 
 
 
  


