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SELEÇÃO 2020-3 – MESTRADO 
 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS DIA 05/11/2020 

 

A seleção de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da 
UFMG será realizada a distância. Para isso, solicitamos aos candidatos que providenciem 
um computador com conexão à internet, dispositivo de áudio e câmera. 
 
A PROVA DE CONHECIMENTO será realizada no ambiente da Videoconferência Zoom. 
Solicitamos que os candidatos façam o login no link: 
https://us02web.zoom.us/j/83027422022?pwd=Wk44dldTRHNMRGRnZmNQdkkvc0hOQT09 
(Meeting ID: 830 2742 2022, Passcode: 602745). Solicitamos que o acesso à plataforma 
seja feito com 15 minutos de antecedência do horário da prova. Todos os candidatos 
deverão deixar a webcam ligada durante todo o processo. 
 
Após o acesso de todos os candidatos, no horário de início da prova, a comissão de seleção 
enviará o link de acesso à avaliação para o e-mail de cada candidato. Os candidatos devem 
abrir a prova com o “Documentos Google” e as respostas serão feitas na forma de 
comentários. 
 
Quando o candidato informar o término da prova, o candidato deverá informar à comissão 
para que sua prova seja conferida. Os membros aceitarão todas as respostas, não podendo 
ser realizadas edições adicionais. Após esse processo, o candidato receberá a informação 
de um responsável da comissão de que a prova foi salva e do encerramento. Nesse 
momento, será solicitado a saída do ambiente virtual 
 
Dia da prova: 05/11/2020 
Horário: 14h00 
 

Belo Horizonte, 30/10/2020. 
 
 
COMISSÃO: 
 
Profa. Daniele Cristina Aguiar – PRESIDENTE 
Prof. André Gustavo de Oliveira 
Prof. Antônio Carlos Pinheiro de Oliveira  
Prof. Fabrício de Araújo Moreira 

Prof. Thiago Verano Braga  
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