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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA E BIOTECNOLOGIA EM 
SAÚDE – PGBBS/IAM 

 
PROCESSO SELETIVO AOS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E 

DOUTORADO ACADÊMICO – TURMA 2022 
 
 

APLICAÇÃO DA 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 nos editais 
do Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico. 
 
O acesso a Plataforma Moodle será através do login e senha utilizados para o envio da 
documentação exigida para inscrição. 
 
O acesso a Plataforma Digital Zoom Cloud Meetings será através do link que estará 
disponível na Plataforma Moodle. 
 
Os links de acesso a Plataforma Zoom para todas as etapas do processo de seleção serão 
divulgados antecipadamente na Plataforma Moodle, sendo de responsabilidade do candidato 
o acesso a Plataforma Zoom para conferência do link. Todas as provas serão avaliadas 
minuciosamente para a detecção de fraudes como plágio e acesso à sites, utilizando softwares 
e outros recursos. O candidato que cometer fraudes em qualquer etapa do processo seletivo 
será eliminado do certame. 
 
As provas serão disponibilizadas na plataforma Moodle devendo o candidato responder 
as questões no horário determinado. Caso o candidato não envie a prova dentro do horário 
determinado a plataforma automaticamente não aceitará envio posterior. 
 
O candidato terá acesso a um passo a passo na plataforma mostrando como acessar a prova, 
é importante acessar a plataforma no dia anterior e verificar como deverá responder, ficando 
atento inclusive aos limites de linhas e palavras determinadas para resposta no ambiente, 
quando solicitado. 
 
Não será permitido o uso de qualquer recurso eletrônico (todos os celulares e aparelhos 
eletrônicos deverão ser desligados, à exceção do computador ou laptop utilizado para a 
realização da prova). 
 
O candidato deve também ficar atento ao Envio único, não sendo permitido 
edições/alterações após o envio, mesmo estando dentro do horário previsto para 
aplicação da prova. 
 
Após a conclusão e envio das provas o candidato deverá confirmar com a Comissão o 
recebimento da prova e só então se desconectar da sala de aula virtual. 
 
A ausência remota do candidato em qualquer uma das etapas, por qualquer motivo, acarretará 
na eliminação do mesmo no certame. 
 
O candidato 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 e ininterrupta. O candidato deverá estar sozinho, em um ambiente 
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silencioso, garantindo que não receberá nenhuma assistência não autorizada durante a 
seleção. 
 
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. 
 
Em todas as etapas da seleção, será obrigatória a autorização da gravação e utilização da 
imagem e/ou som de voz, como parte dos requisitos da etapa da seleção pública para o 
Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico do PGBBS. 
 
Recomenda-se ao candidato conectar-se à rede da sala virtual na Plataforma Zoom com 30 
(trinta) 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 das provas. 
 
 
Em todas as etapas do processo seletivo, os candidatos deverão apresentar na câmera 
documento oficial de identificação com foto*, obedecendo ao horário estabelecido. 
 
* Observação: São considerados documento oficial de identificação com foto: 
a. Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública e 
Justiça, pelos Institutos de Identificação, pelos Órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, 
Conselhos, etc);  
b. Passaporte Brasileiro;  
c. Carteiras Funcionais expedidas por Órgão Público que, por lei federal, valham como identidade;  
d. Carteira de Trabalho; e. Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo, com foto). 
 
 
 
 

Recife, 10 de novembro de 2021. 
 

 
Comissão de Seleção e Admissão de Mestrado e Doutorado 
 

Dr. Osvaldo Pompílio de Melo Neto – Presidente (Mestrado)    
Dr. Fábio André Brayner dos Santos    
Dr. Fábio Rocha Formiga    
Dr. Luiz Carlos Alves     
Drª Zulma Maria de Medeiros    
Drª Norma Lucena Cavalcanti Licínio da Silva     
Dr. Marcelo Henrique Santos Paiva     

 
 
Drª Tatiany Patricia Romão Pompílio de Melo – Presidente (Doutorado) 
Dr. Christian Robson de Souza Reis 
Drª Cláudia Maria Fontes de Oliveira 
Dr. Luydson Richardson Silva Vasconcelos 
Drª Regina Célia Bressan Queiroz de Figueiredo 
Drª Virginia Maria Barros de Lorena 


