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SELEÇÃO POSLA 2021 – TURMA 2022 

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES 

2ª ETAPA - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Caros(as) candidatos(as), 

O Manual em formato PDF para acesso à Plataforma Moodle e para a realização da 

prova escrita de conhecimentos específicos será disponibilizado pelo PosLA e 

orientará os(as) candidatos(as) com instruções, comandos e prints das telas do 

sistema da plataforma. Sigam as instruções atentamente e não pulem etapas para 

realizar a prova com sucesso. Sugerimos que os(as) candidatos(as) imprimam o 

Manual e o mantenham ao lado do computador que cada um vai utilizar para facilitar 

a consulta ao passo a passo. 

Boa prova a todos(as)! 

 

A seguir, respondemos a algumas perguntas sobre a Prova de Conhecimentos 

Específicos: 

1. O(A) candidato(a) terá que realizar um cadastro prévio na plataforma ou 

se o fizer poderá entrar em conflito com um possível cadastro que a própria 

comissão de seleção fará? 

O(A) candidato(a) não precisará fazer cadastro prévio na plataforma Moodle. O 

cadastro dos(as) candidatos(as) já foi realizado por um técnico da SATE com base 

nas informações enviadas pela Secretaria do PosLA. O(a) candidato(a) vai acessar 

a plataforma com a identificação de usuário (número de inscrição) e a senha (CPF). 

Observações: 

 Na identificação de usuário: o número de inscrição é aquele enviado pela 

secretaria no momento da inscrição, por exemplo: d321 ou m321. Digitar a 

letra “m” ou “d” em minúsculo. 

 Na senha: digitar o CPF sem os pontos e hífen. 
 

2. O endereço https://ava.uece.br que dará acesso ao ambiente da prova 

poderá ser aberto em mais de um dispositivo, como por exemplo no notebook 

e no tablet?  
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Sim, o sistema permite entrar no AVA UECE em mais de um dispositivo. O(A) 

candidato(a) pode, por exemplo, visualizar a questão da prova em um tablet ou em 

um celular, enquanto elabora a resposta da prova no computador.  

3. Haverá monitoramento via webcam? 

Não. A prova será realizada offline. O(A) candidato(a) acessa a questão da prova de 

sua linha de pesquisa e responde no seu próprio computador. Ao terminar a redação 

da resposta da prova, o(a) candidato(a) acessa a plataforma novamente para enviar 

a resposta. Vale ressaltar que os horários de acesso (às 14:30h) e de envio da prova 

(até as 17h) ficam registrados na plataforma.     

4. O arquivo a ser enviado poderá ser no Word e a identificação de autoria, 

em propriedades, deverá ser retirada? Ou o texto será redigido na própria 

plataforma?  

O arquivo com a questão respondida deverá ser salvo em Word (no computador 

pessoal do(a) candidato(a)), nomeado da seguinte forma: 

 1) para os(as) candidatos(as) ao mestrado: M+número do CPF sem pontos e sem 

hífen; 

 2) para os(as) candidatos(as) ao doutorado: D+número do CPF sem pontos e sem 

hífen. 

 

Após o salvamento, o arquivo deve ser enviado por meio da plataforma Moodle. 

Para a avaliação, as informações de propriedades serão suprimidas pela secretaria 

do PosLA. 

5. O cadastro no Moodle é feito pelo administrador? O arquivo com a 

resposta da prova escrita será em pdf ou word? 

O cadastro no Moodle será feito pelo administrador. De acordo com as Chamadas 

Públicas de números 050/2021 e 048/2021, cada candidato(a) acessará a 

Plataforma Moodle para realizar a prova escrita, na data estabelecida no 

cronograma destas Chamadas. A prova estará disponível no dia 29 de novembro de 

2021, a partir das 14:30h e permanecerá no Moodle até as 17h do mesmo dia. Desta 

forma, cada candidato(a) terá um prazo máximo de 2 horas e 30 minutos para 

visualizar a prova, criar um novo arquivo de Word em seu próprio computador, 

escrever sua resposta neste arquivo, salvá-lo conforme instruções dadas neste 

documento e fazer o upload deste arquivo com sua resposta na plataforma Moodle. 
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O prazo limite para envio do arquivo com a resposta via Moodle será até às 17h, 

após isto o sistema automaticamente será bloqueado e nenhum(a) candidato(a) 

poderá mais enviar o arquivo da prova.  

No caso de candidatos(as) com deficiência ou lactantes, esse prazo é até as 18h. 

Os arquivos com a resposta de cada prova deverão ser enviados pela própria 

plataforma Moodle para avaliação, dentro dos prazos estabelecidos, em formato 

Word (doc ou docx).  

6. O candidato estará sendo filmado, como no Google Meet? Poderá 

consultar material? Poderá fazer citações? 

O(a) candidato(a) não será filmado(a), porque a prova não será realizada dentro da 

plataforma. A plataforma é apenas para visualização da prova e para envio da 

resposta. Porém, seu acesso é registrado com a identificação de usuário, como 

também a sua saída da plataforma. Sobre questões acerca de consulta de materiais, 

citações etc., vide os próximos itens (7, 8 e 9). 

Sobre a prova em si, há três perguntas que tratam do processo de elaboração da 

resposta e envolvem questões que não são meramente técnicas, mas também 

éticas. Reunimos as três aqui e tecemos comentários buscando esclarecer as 

dúvidas. 

7. A consulta da bibliografia sugerida será permitida durante a prova? 

Assim como resumos impressos ou feitos de próprio punho? 

8. Será permitida consulta para referência de citação durante a prova 

escrita? 

9. É possível citar outros autores na prova escrita de conhecimento além 

daqueles já indicados na bibliografia? Se sim, ao fim do texto, é necessário 

colocar referência bibliográfica completa? Essa referência fará parte da 

contagem total de palavras, no máximo 1000, que o texto pode ter? 

Em primeiro lugar, lembramos que se a seleção acontecesse presencialmente, a 

consulta a textos e a resumos não seria permitida. Como a modalidade é remota e 

offline, não haverá um controle, não haverá vigilância sobre os procedimentos 

dos(as) candidatos(as) durante a resolução da questão. É, portanto, 

responsabilidade de cada um(a) manter um comportamento ético durante essa  
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tarefa, que constitui apenas um passo de toda a sua formação acadêmica. Do ponto 

de vista da ética, a decisão sobre consultar ou não material, assim como sobre que 

tipo de consulta seria aceitável, diz respeito à consciência de cada um(a). 

Do ponto de vista da praticidade ou não da consulta, há o risco de alguém se 

envolver com a leitura de textos ou resumos e esquecer o que de fato pede a 

questão e o tempo de elaboração. Aqui, vale lembrar o que diz a chamada pública 

050/2021 e chamada pública 048/2021 a respeito: 

“De caráter eliminatório, essa prova avaliará a capacidade de reflexão, 

argumentação e síntese do candidato sobre questões gerais atinentes à Linguística 

Aplicada, bem como seu nível de compreensão das problemáticas centrais 

concernentes às linhas de pesquisa do PosLA. A prova consistirá de uma questão 

versando sobre assunto(s) tratado(s) na lista de textos proposta aos candidatos para 

leitura. Em resposta à questão, o(a) candidato(a) deverá escrever um texto de 

caráter dissertativo e reflexivo, com o mínimo de 700 (setecentas) e o máximo de 

1000 (mil) palavras, com base em bibliografia indicada”. 

Conforme esclarece o texto da chamada pública, espera-se do(a) candidato(a) 

“capacidade de reflexão, argumentação e síntese” e essas competências deverão 

ser demonstradas no texto que este(a) irá escrever em resposta à questão que lhe 

será apresentada, no momento em que ele(a) acessar o ambiente da prova. 

Compreender o enunciado e estabelecer as relações adequadas para atender ao 

que pede esse enunciado deve, então, ocupar o centro das atenções dos(as) que se 

submetem à prova. 

Quanto à citação de outros autores que não os da bibliografia indicada, não há 

impedimento, desde que essas citações estejam corretas e sejam pertinentes. 

Recomendamos que NÃO acrescentem referências bibliográficas.   

 


