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Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde  

Chamada Pública De Seleção 

Turma 2021 – Mestrado e Doutorado  

 

ORIENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA 

 
As provas serão realizadas utilizando a plataforma Zoom Cloud Meetings com o apoio 

da plataforma de ensino da instituição (Moodle), de acordo com as datas divulgadas nas 
Chamadas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em 
Saúde, do Mestrado e Doutorado; 

 
No dia da prova, o(a) candidato deverá acessar a Plataforma Moodle para 

realização da prova, através do login e senha utilizados para o envio da documentação 
exigida para inscrição; 

 
No dia da prova, o(a) candidato deverá acessar a Plataforma Digital Zoom Cloud 

Meetings, através do link que estará disponível na Plataforma Moodle; 
 
A prova será disponibilizada na Plataforma Moodle, devendo o(a) candidato(a) 

responder as questões no horário determinado na Chamada Pública. Caso o(a) 
candidato(a) não envie a prova dentro do horário determinado a plataforma automaticamente 
não aceitará envio posterior.  

 
Ao acessar a Plataforma Moodle o(a) candidato(a) terá acesso a um passo a passo 

mostrando como acessar a prova. 
 
O(a) candidato(a) deve também ficar atento ao Envio único da prova, não é 

permitido edições/alterações do envio, mesmo estando dentro do horário previsto para 
aplicação da prova. 

 
Após a conclusão e envio da prova o(a) candidato(a) deverá confirmar com a 

Comissão de Seleção (que acompanhará a prova através da plataforma Zoom) de que a 
prova foi recebida e só então se desconectar da sala de aula virtual. 

 
O(a) candidato(a) deverá manter a câmera ligada ininterruptamente para permitir o 

monitoramento por parte da Comissão de Seleção durante cada etapa de avaliação; 
 

Os links de acesso a Plataforma Zoom para todas as etapas do processo de seleção 
serão divulgados na Plataforma Moodle, sendo de responsabilidade do candidato o acesso a 
Plataforma Moodle para conferência do link.  

 
A ausência remota do(a) candidato(a) em qualquer uma das etapas, por qualquer 

motivo, acarretará na eliminação do mesmo no certame.   
 
O(a) candidato(a) é responsável por providenciar o meio de comunicação on-line 

e por garantir banda de internet com velocidade compatível para emissão de som e 
imagem em tempo real. O(a) candidato(a) deverá estar sozinho(a), em um ambiente 
silencioso, garantindo que não receberá nenhuma assistência não autorizada durante a 
seleção.  
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O programa não se responsabilizará por problemas na conexão por parte do 

candidato. Em caso de falha na comunicação on-line por parte do programa de pós-
graduação, será remarcado novo horário, obedecendo ao período de divulgação dos 
resultados presente na Chamada.  

 
Recomenda-se o(a) candidato(a) conectar-se à rede da sala virtual na Plataforma 

Zoom com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência da hora marcada. Após o início 
da prova não será permitida a entrada na sala ou envio dos links para a realização da prova. 

 
 
Em todas as etapas do processo seletivo, os candidatos deverão apresentar na 

câmera documento oficial de identificação válido com fotografia*, obedecendo ao horário 
estabelecido. 
  
 * Documento oficial de identificação válido com fotografia: Cédula de identidade expedida por 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia 
Federal; a identidade expedida pelo Ministério das Relações Exteriores para estrangeiros; 
a identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por Lei tenham validade 
como documento de identidade; a Carteira de Trabalho e Previdência Social; o Certificado de 
Reservista; o Passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
  
 

Recife, 28 de junho de 2021 

 

Comissão de Seleção e Admissão  

 

MESTRADO 

Dr. Osvaldo Pompílio de Melo Neto (presidente) 

Dr. Fábio André Brayner dos Santos   

Dr. Fábio Rocha Formiga 

Dr. Luiz Carlos Alves, 

Drª Zulma Maria de Medeiros. 

Dr. Lindomar José Pena (suplente) 

Drª Rosangela Maria Rodrigues Barbosa (suplente) 

 

DOUTORADO 

Dr. Rafael Freitas de Oliveira França (presidente) 

Drª Norma Lucena Cavalcanti Licinio da Silva 

Drª Tatiany Patricia Romão Pompilio de Melo 

Drª Tereza Cristina Leal Balbino 

Drª Sheilla Andrade de Oliveira (suplente) 

Dr. Christian Robson de Souza Reis (suplente) 

 


