
CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Fica convocado para a prova de conhecimentos específicos no dia 16 de maio de 

2021 (domingo), no horário das 14h às 16h, o candidato cuja inscrição foi 

homologada e a proficiência em idioma estrangeiro, comprovada, conforme a 

lista de candidatos habilitados disponível em http://www.direitorp.usp.br/pos-

graduacao/processo-seletivo/aluno-regular/. 

Os candidatos deverão entrar nas salas virtuais do Google Meet a partir das 13h15, 

horário de Brasília, momento em que deverão apresentar documento original 

com foto (RG, CNH, OAB) para que o monitor faça sua identificação e registro de 

presença.  

Cada candidato receberá o convite para acesso à sala, pelo e-mail 

indicado na inscrição, e deverá aceitá-lo imediatamente para 

sabermos que recebeu o link. 

Os procedimentos para utilização da Plataforma Moodle estão detalhados no 

tutorial anexo. Recomenda-se a leitura atenta, de modo que eventuais dúvidas 

possam ser esclarecidas antecipadamente no plantão nos dias 13 e 14 de maio, 

das 18h às 19h, pelo link meet.google.com/vof-vmzo-fwb 

Reforçamos a necessidade de cadastro prévio na Plataforma de Cursos de 

Extensão da USP, conforme o tutorial, através do link 

https://cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=2445, e do Código do 

Convite Mestr@dofdrp2021, informando o e-mail cadastrado na inscrição 

para o processo seletivo, quando solicitado.  

O mesmo link e código devem ser usados por quem já tem cadastro na 

Plataforma, basta se inscrever no ambiente Mestrado FDRP - Processo 

Seletivo 2021. Nesse caso, não há problema de diferença entre e-mails 

cadastrados previamente na Plataforma e aquele indicado na inscrição. 

 

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, devendo estar posicionada com foco no rosto do candidato); 

2. Entrar com antecedência na videoconferência para identificação, 

conferência do documento original com foto (RG, CNH ou Carteira da 

https://cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=2445


OAB) e verificação do ambiente, das 13h15 às 14h. A prova terá duas horas 

de duração; 

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

4. Não será permitido o uso de fones de ouvido, boné, chapéu ou similares; 

5. Somente os textos indicados poderão ser consultados, na forma impressa, 

ainda que grifados pelo candidato, ou no arquivo eletrônico. Não será 

permitido o uso de outros materiais ou rascunhos durante a realização da 

prova; 

6. O ensaio deverá ser produzido a partir da questão norteadora e dos temas 

indicados pelos projetos de pesquisa no momento da prova; 

7. Durante o período de realização da prova, o candidato deve estar sozinho 

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

8. O candidato deve manter-se conectado, mas com o microfone fechado 

durante todo o período da prova, e não poderá interromper a elaboração 

do ensaio acadêmico ou ausentar-se, em hipótese alguma. 

Durante a prova: 

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

internet aberto e as abas da plataforma de realização da prova (Moodle) e 

o ambiente de monitoramento (Google Meet), além dos textos permitidos 

para consulta; 

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. Recomenda-se que os candidatos utilizem mais de um dispositivo durante 

a prova para garantir o acesso às plataformas, seja pela rede fixa ou móvel; 

4. No momento em que for autorizado o início da prova, indicar o nome do 

projeto de pesquisa escolhido; 

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

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

6. O desenvolvimento do texto, conforme estabelecido no edital, deve se 

basear na bibliografia referenciada para o respectivo projeto; 

7. 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; 



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

não tiver ultrapassado o tempo final da prova; 

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

encerrado e o candidato, desclassificado; 

10. Cada sala será monitorada e gravada durante a realização da prova e a 

gravação será utilizada internamente, em caso de necessidade de 

comprovação de irregularidades ou atitudes suspeitas dos candidatos. 

Eventuais intercorrências serão avaliadas pela Comissão de Pós-

Graduação.   

Ao finalizar a prova: 

1. Clicar em envio definitivo; 

2. Aguardar até o horário da conclusão da prova para a confirmação do 

recebimento do ensaio na Plataforma. 

 


