
Instruções para o processo seletivo de Mestrado 2021-3 
 
Prezados(as) candidatos(as), 
 
O Exame de Seleção para ingresso ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Biológicas da UFMG - será realizado em modalidade remota, no dia 26 de 
NOVEMBRO de 2021 ÀS 9 HORAS DA MANHÃ.  
 
A prova vai ser realizada pelo aplicativo da TestWe, programa específico para aplicação e 
acompanhamento de exames não presenciais. O aplicativo deverá ser instalado em seu 
computador (PC ou Mac) com antecedência, seguindo as instruções que serão enviados para 
seu e-mail cadastrado na inscrição.  
 
Por favor, leiam as instruções seguintes com muita atenção. 
 
1. Será enviado um e-mail de boas vindas da TestWe na quarta-feira, dia 22 de novembro de 
2021. Esta mensagem apresentará: 
 
- As credenciais individualizadas para cada candidato(a) 
- Link para o download do aplicativo 
- Guia do candidato  
 
Verifiquem, por gentileza, o Spam ou o lixo eletrônico. Entrem em contato conosco caso não 
recebam o e-mail nos próximos dias. (até quarta-feira 24/11) 
 
Ps: Os alunos que já realizam outro exame de selação com esse aplicativo, não 
receberão o email de Boas Vindas e devem utilizar as mesmas credenciais. 
 
2. Ao fazerem o download e abrirem o aplicativo pela primeira vez, vocês serão, 
automaticamente, levados a realizarem uma simulação de um exame genérico para vocês se 
familiarizarem com as várias funcionalidades do aplicativo. 
 
3. Um segundo teste, chamado "Teste técnico", estará disponível na lista de exames recebidos 
no aplicativo TestWe. Este teste é importante para a comprovação de que sua webcam esteja 
corretamente configurada. Este teste deve ser realizado, obrigatoriamente, entre as 10h do dia 
18 de agosto e às 20h do dia 20 de agosto de 2021. 
 
4. No dia da prova (26 de novembro 2021) solicitamos que vocês se conectem com, pelo 
menos, 30 minutos de antecedência. Certifiquem-se de que existe uma prova disponível na 
seção Exames Recebidos. 
 
5. A prova estará disponível a partir das 9h. Haverá tolerância de 15 min (até as 9h15) para 
que o candidato dê início à resolução da prova. Após este horário, se não iniciada, a prova 

deixará de estar acessível. A prova terá duração de 3 horas (improrrogável) a contar do 
horário de início no sistema. 
 
AVISOS: Cabe ao candidato obter acesso à Internet e computador que sejam adequados à 
correta instalação prévia do aplicativo TesteWe.  
 
No dia do exame, cabe ao candidato ter acesso à Internet e computador para sua identificação 
(através de webcam no início da prova) e envio da prova. A redação da prova não é 
comprometida por falta e/ou intermitência de acesso à Internet. ATENÇÃO: a imagem da sala 
continua sendo captada e registrada pelo sistema testWe mesmo off-line. 
 
Caso vocês tenham algum problema, por gentileza, entrem em contato imediatamente com a 
TestWe: 
 
E-mail: suporte@testwe.eu »  

 


