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Informe Final (Dia 18/06/2020) - Prova da 2ª etapa do Processo seletivo 

para ingresso no Programa de Mestrado da FDRP - Ano 2020  

  

A presente comunicação reúne e atualiza as informações enviadas anteriormente, 

relativas à realização da 2ª etapa do Processo Seletivo para ingresso no Programa de 

Mestrado da FDRP (2020). Foram consideradas as dúvidas e solicitações enviadas por 

e-mail institucional para a Secretaria da Pós-Graduação até a presente data, bem como 

as soluções tecnológicas que a Comissão de Pós-Graduação da FDRP conseguiu obter 

para garantir que tal fase ocorra da forma mais segura.  

Até o dia 20, enviaremos, no e-mail indicado na inscrição, o link para acesso ao Google 

Meet, plataforma pela qual a realização da prova será monitorada. Aceite o convite para 

sabermos que recebeu o link. 

Reforçamos a necessidade de cadastro prévio na plataforma de Cursos de Extensão da 

USP, através do link: https://cursosextensao.usp.br/login/signup.php 

Para se cadastrar, o candidato deve entrar com seu CPF e o seguinte Código do Convite: 

Mestr@dofdrp2020, informando o e-mail cadastrado na inscrição para o processo 

seletivo, quando for solicitado. 

Para quem já tem cadastro na plataforma, basta se inscrever no Ambiente Mestrado 

FDRP - Processo Seletivo 2020 

(https://cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=1812) com a chave de acesso: 

Mestr@dofdrp2020. Neste não há problema com e-mails diferentes cadastrados na 

plataforma e no processo seletivo. 

Em caso de problema no pré-cadastro na plataforma moodle, enviar mensagem ao email 

posgrad_fdrp@usp.br até as 12 horas do domingo (21). 

 

Instruções para antes da prova: 

1. Acessar o Google Meet pelo computador com webcam ou pelo celular (o uso de 

webcam será obrigatório para monitoramento durante toda a prova); 

2. Entrar com antecedência na videoconferência para identificação, conferência do 

documento original com foto (RG, CNH ou Carteira da OAB) e verificação do 

ambiente, das 13h30 às 14h. A prova terá duas horas de duração; 

3. Não será permitida a entrada na sala do Google Meet depois das 14h. 

https://cursosextensao.usp.br/login/signup.php
https://cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=1812
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4. Não é permitido o uso de outros aparelhos ou materiais, como rascunhos e 

artigos, durante a realização da prova; 

5. Durante o período de realização da prova, o candidato deve estar sozinho em um 

ambiente com boa iluminação, sem que haja circulação de pessoas; 

6. Durante a prova, o candidato deve manter-se conectado, mas com o microfone 

fechado.  

Durante a prova: 

1. No computador, o candidato deve estar apenas com o navegador de internet 

aberto e as abas referentes à aplicação da prova, ou seja, a plataforma de 

realização da prova (Moodle) e o ambiente de reunião virtual (Google Meet); 

2. Aguardar autorização do fiscal para acessar a plataforma de Cursos de Extensão 

da USP pelo computador de mesa ou notebook (apenas um acesso, sendo vedado 

o uso de tablet ou smartphone); 

3. No momento em que for autorizado o início da prova, indicar o tema para o 

ensaio, de acordo com o projeto de pesquisa escolhido; 

4. Toda a orientação sobre o formato do texto e outros itens pertinentes será 

disponibilizada neste momento, no cabeçalho da questão a ser explorada; 

5. O desenvolvimento do texto, conforme estabelecido no edital, deve se basear na 

bibliografia referenciada para o respectivo projeto; 

6. Se houver queda de energia ou internet e estiver usando o celular para o 

monitoramento, informar imediatamente ao fiscal da sala pelo chat do Google 

Meet para o devido registro; 

7. Será permitido reconectar-se ao Google Meet em até 5 (cinco) minutos, se não 

tiver ultrapassado o tempo final da prova; 

8. Após esse período de 5 (cinco) minutos, o acesso ao Google Meet será encerrado e 

o candidato, desclassificado; 

9. A prova será gravada integralmente e a gravação poderá ser utilizada como meio 

de prova em casos de suspeita de fraude ou uso irregular de material bibliográfico 

ou eletrônico. Eventuais intercorrências serão avaliadas pela Comissão de Pós-

Graduação.   

Ao finalizar a prova: 
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1. Clicar em envio definitivo; 

2. Avisar o fiscal da sala através do chat do Google Meet que finalizou para 

checagem da entrega da prova no sistema; 

3. Aguardar o retorno do fiscal para retirar-se. 

 


