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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 A prova escrita terá duração de 3 (três) horas (das 14 às 17 horas, horário de 

Brasília). 

 O candidato não precisará permanecer online na plataforma Moodle USP durante as três 

horas de prova. Após entrar no Moodle e ler a questão da prova, poderá permanecer ou não 

na plataforma. Caso prefira sair do Moodle, poderá retornar no momento de inserir o 

arquivo de resposta. 

 O candidato que terminar no limite do tempo (às 17 horas) terá ainda 15 minutos 

(até às 17h15) para encaminhar a resposta da prova por meio da plataforma Moodle 

USP. As provas não enviadas até 17h15 estarão desclassificadas do processo 

seletivo. 

 O candidato poderá consultar o material bibliográfico indicado no edital IEB 

007/2020, além de outras publicações, fontes que deverão ser informadas na 

dissertação. 

 A prova terá extensão de até 5 (cinco) páginas, incluindo as referências 

bibliográficas. Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre as 

linhas: 1,5 

 O arquivo da prova não deve conter o nome do candidato, apenas deve trazer no 

cabeçalho o número de inscrição individual fornecido pelo setor de pós-graduação. 

Nomear o arquivo da prova com o número de inscrição individual. 

 As respostas da prova deverão ser redigidas em algum dos seguintes tipos de 

arquivos .doc, .docx, .rtf e .pdf e anexadas na plataforma Moodle USP, a partir do 

link informado em “[anexar resposta]”. 

 

Conforme o Edital IEB 007/2020: 

“Para realização da prova escrita em caráter remoto o candidato deverá a) dispor de 

computador de mesa ou de notebook, não sendo permitida a realização da prova por 

meio de celular; b) utilizar navegador ChromeTM ou Firefox®; c) ter acesso à uma 

conexão estável à Internet. É responsabilidade do candidato a viabilização das 

condições necessárias de conexão estável e de equipamentos apropriados à realização da 



 

prova, não cabendo ao Programa de Pós-graduação em Culturas e Identidades 

Brasileiras responsabilidade sobre problemas técnicos na efetuação do processo 

seletivo.” 


