
MARINHA DO BRASIL 
ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DOUTORADO E MESTRADO PROFISSIONAIS EM ESTUDOS MARÍTIMOS 
 

LINK PARA AS PROVAS - EDITAL 01/2021 
 

Conforme Evento 09 do Edital 01/2021, cumpre divulgar o link de acesso ao ambiente virtual 
para realização das provas escritas para o Processo Seletivo ao Doutorado e Mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Estudos Marítimos. 
 

MESTRADO - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
(LÍNGUA INGLESA): DIA 23/10/2021, DE 9H ÀS 12H (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DOUTORADO - PROVAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA:  
DIA 23/10/2021, DE 14H ÀS 16H (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

 
 
 

 O ambiente virtual estará ́acessível aos candidatos no dia das provas a partir de 45 (quarenta e cinco) minutos antes do 
horaŕio de inićio;  

 O candidato deverá acessar o ambiente virtual até 30 (trinta) minutos da hora de inićio da prova para verificacã̧o da 
identidade. E ́imprescindiv́el que o nome que apareca̧ na tela junto ao candidato seja seu nome conforme o documento de 
identidade submetido durante o processo de inscricã̧o.  

 Candidatos que não verificaram a sua identidade junto à Comissão de Selecã̧o no dia da prova não terão suas provas 
corrigidas, mesmo que enviadas. Não será concedido, sob hipótese alguma, acréscimo de horário em razão do atraso do 
candidato.  

 O candidato deve programar sua entrada no ambiente virtual em horário hábil, de modo a evitar atrasos ou problemas 
decorrentes de conexão e/ou funcionamento da câmera, áudio, microfone e/ou de erros no login; 

 O limite para acesso ao ambiente virtual será de até 15 (quinze) minutos depois de iniciada a prova. Após este prazo, não 
será permitido o acesso de nenhum candidato. 

 Ao faltar 10 (dez) minutos para o inićio da prova, serão passadas oralmente as instrucõ̧es para os candidatos e, no momento 
de inićio, o link para as questões será publicizado.  

 Os candidatos deverão acessar o arquivo e responder às perguntas por escrito conforme instruções da Comissão de Seleção. 
Não serão recebidas respostas enviadas por outros meios ou a destempo.  

 Os candidatos ao Mestrado Profissional terão o prazo máximo de 03 (três) horas para a realização das Provas de 
Conhecimentos Gerais e de Língua Estrangeira. Como as provas serão feitas simultaneamente, é de responsabilidade 
exclusiva do candidato a gestão do seu tempo.  

 Os candidatos ao Doutorado Profissional terão até 02 (duas) horas para a realizacã̧o das Provas de Lińguas Estrangeiras, 
ressalvadas as especificidades.  

 O CANDIDATO DEVERÁ IDENTIFICAR AS PROVAS EXCLUSIVAMENTE COM OS 5 PRIMEIROS DÍGITOS DE SEU CPF. 

 As instruções acerca do preenchimento e envio do arquivo com as questões respondidas estarão disponiv́eis no arquivo da 
prova. O procedimento para solucionar eventuais dúvidas também estará explicitado na prova. Por questões de seguranca̧, 
as provas deverão ser enviadas ao final do tempo em formato PDF. Excepcionalmente serão aceitos arquivos enviados nos 
formatos Word e Libre Office, porém não haverá direito de revisão de provas neste caso.  

 Para a conversão do arquivo para PDF, recomendamos o uso do conversor do editor de textos ou de um aplicativo 
específico, disponível ampla e gratuitamente na internet. 

 Os candidatos disporão de 10 (dez) minutos adicionais ao tempo de realizacã̧o das provas para converter os arquivos de 
resposta para o formato PDF e realizar o envio na forma exata determinada pela Comissão de Selecã̧o. A utilizacã̧o deste 
tempo é livre. Entretanto, a responsabilidade pelo recebimento das respostas em tempo é exclusiva do candidato. Falhas 
na conexão da internet e/ou conversão do arquivo não isentam o candidato da obrigacã̧o de enviar as questões no prazo 
determinado. 

LINK: https://egn.webex.com/meet/ppgem.agenda 
 

https://egn.webex.com/meet/ppgem.agenda


 A câmera, o áudio e o microfone devem permanecer ligados ao longo da prova, podendo eventuais exceções serem 
admitidas, em caráter temporário e a bem do processo seletivo, pela Comissão de Seleção. 

 Não será permitida a permanência de candidatos trajando camisetas sem manga, com alça ou mensagens de qualquer 
natureza. 

 Além das informações aqui expostas, OS CANDIDATOS DEVERÃO ESTAR CIENTES DAS DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS 
NO EDITAL PARA O DIA DA PROVA. 
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