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GUIA DE ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

Prezados (as) Candidatos (as), 

A prova escrita será realizada no dia 15 de outubro de 2021, das 08h às 12h, por meio 

da Plataforma Microsoft Teams. Os primeiros 30 minutos (8h as 08h30) serão passadas 

as orientações gerais e a leitura do edital pela coordenação do processo de seleção 

para realização da prova escrita pelos candidatos. Após o repasse das informações, 

será disponibilizado link para acesso à Microsoft Forms, onde estarão disponíveis as 

questões da prova. As respostas para as questões deverão ser enviadas 

exclusivamente através do formulário disponibilizado.  

Conforme o item 8.2. do Edital nº 076/2021 de Seleção para Aluno Regular 2022:  

A Prova Escrita de conhecimento constará de questões a serem respondidas tendo como base, 

a leitura das obras indicadas no portal do PPGESA no endereço eletrônico: 

http://www.ppgesa.uneb.br/. Para a realização da Prova Escrita os candidatos terão um total 

de 4 horas disponíveis, das 08:00 às 12:00 horas do dia 15/10/2021. 8.2.1. Dos critérios de 

avaliação da Prova Escrita: Na Prova Escrita se espera dos candidatos, que a partir do 

conhecimento global da área e dos conceitos fundamentais constantes da bibliografia indicada 

no portal do PPGESA no endereço eletrônico: http://www.ppgesa.uneb.br/. disponibilizada 

desde o dia 02/09/2021: i) Argumentação teórica coerente com a bibliografia e corretamente 

fundamentada (máximo 3 pontos); ii) Clareza, rigor conceitual e articulação com a linha de 

pesquisa escolhida (máximo 3 pontos); iii) Articulação entre as reflexões e argumentos com a 

leitura sugerida para a prova (máximo 1 ponto); iv) Coerência, consistência e coesão textual 

(máximo 2 pontos); v) Uso adequado da língua padrão e da redação acadêmico-científica 

(Máximo 1 ponto). Será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para a Prova Escrita. 

Estarão aprovados nessa etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 

(sete). 

A análise da prova observará o barema, conforme ANEXO III do Edital de seleção.  

Os candidatos (as) serão informados previamente sobre o link de acesso à sala da 

Plataforma Microsoft Teams através do endereço eletrônico (e-mail) informado no ato 

da inscrição. 

 

Os candidatos que não acessarem o link disponibilizado para a prova escrita ou não 

obedecerem ao horário previsto para realização da prova serão eliminados do 

processo seletivo. 

http://www.ppgesa.uneb.br/
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É vedada a gravação por qualquer meio (áudio ou vídeo) da sessão de realização da 

prova escrita pelo candidato. 

 

A Comissão Examinadora não se responsabilizará quanto a eventuais problemas 

técnicos decorrentes do não acesso às salas virtuais no dia e horário previstos no 

cronograma para prova escrita. Recomenda-se que o candidato verifique com 

antecedência as condições de acesso à internet. 

 

O link de acesso à sala do Microsoft Teams será encaminhado ao e-mail pessoal do 

candidato informado na Ficha de Inscrição. A inclusão na referida sala será permitida 

somente no seu horário de início da prova, pois não será aceito seu pedido de 

inclusão antes do seu horário. 

 
O acesso por meio do link ao formulário da Microsoft Forms será disponibilizado pela 

coordenação da prova e a inserção dos dados solicitados do candidato contarão 

como registro de frequência.  

 

Será disponibilizado no e-mail do candidato, informado na inscrição, o manual de 

orientações para acesso Plataforma Microsoft Teams. 

 

Em caso de necessidade de contato com a organização/coordenação comunicar 

através do e-mail <ppgesa@uneb.br> 

 

O resultado preliminar desta etapa será publicado em 21 de outubro de 2021. 

 

Juazeiro-Bahia, 14 de outubro de 2021. 

 

 

PROF. DR. LUIZ ADOLFO DE PAIVA ANDRADE 

Coordenador do Processo Seletivo 2022 
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PROF. DR. JOSENILTON NUNES VIEIRA 

 

 

 

Coordenador do PPGESA 
 

 

 

PROFESSORA DRA. EDONILCE DA ROCHA BARROS 

Diretora Pró – Tempore do Departamento de Ciências Humanas  

Campus III - UNEB 

 

 

 


