Neste próximo dia 03/12, quinta-feira, realizaremos, em conformidade com o
calendário do Edital de Seleção do Mestrado 2021, a Etapa C – Teste de Compreensão
de Idioma estrangeiro – etapa eliminatória, onde se averigua a capacidade de
compreensão de idioma escolhido pelo/a candidato/a.
O referido exame terá a duração máxima de 90 minutos e será realizado no formato
remoto (online), conforme prevê o edital, em referência. Terá seu início às 09h30min,
quando da abertura da sala virtual.
Neste momento serão apresentados os procedimentos gerais que irão orientar o
desenvolvimento do exame. Será realizada a conferência da presença, sendo
fundamental que todos os/as candidatos/as tenham em mãos um documento com foto
para ser apresentado (RG, Passaporte ou Carteira de Trabalho); Serão apresentados e
disponibilizados os links dos textos em língua estrangeira (previamente escolhida
pelos/as candidatos/as, no ato da inscrição). Mas os textos também serão
disponibilizados por e-mail, aos/as candidatos/as.
Link da sala virtual: meet.google.com/ktu-jrpr-wps
A sala virtual ficará aberta durante todo o tempo de realização do exame.
Os textos, para compreensão e tradução, serão disponibilizados aos/as candidatos/as
na sala virtual e simultaneamente encaminhados por e-mail aos candidato/as.
Tão logo recebam os textos, os/as candidatos/as deverão sinalizar, na sala virtual, a
confirmação de recebimento dos mesmos, configurando, nesse momento, o início do
exame, para cada um.
É permitida a consulta/uso de dicionário online ou no formato digital, conforme prevê
o item 5.4.1, do referido Edital.
Ao final do exame, os/as candidatos/as deverão encaminhar a tradução dos seus textos
para o e-mail selecaomestrado2021.ppgau.uff@gmail.com e sinalizarem, na sala virtual
que este procedimento foi feito, confirmando sua realização. Descrever no Assunto da
mensagem a ser encaminhada por e-mail Nome e Sobrenome – Etapa C
SeleçãoMestrado2021.
Esclarecimentos outros, que se fizerem necessários, poderão ser feitos na abertura da
sala virtual, no dia 03/12, às 9:30minutos ou por e-mail ao candidato/a.
Cabe esclarecer que este exame só se aplica aos/as candidatos/as, classificados/as nas
etapas A e B, habilitados/as para o exame de compreensão de língua estrangeira, que
não comprovaram, por ocasião da inscrição, apresentação de certificado de proficiência
ou de nível avançado de compreensão em língua estrangeira.
Por favor, confirmem o recebimento desta mensagem!
Atte.
Comissão Seleção Mestrado 2021

