Prova de proficiência em língua inglesa
Orientações gerais
Esta prova foi desenvolvida para avaliar os conhecimentos em inglês necessários para o
ingresso no programa de Doutorado em Ambiente e Sociedade da Unicamp.





O acesso ao sistema de aplicação da prova somente será permitido mediante uma
conta Gmail;
O tempo máximo para a realização da prova será de duas horas;
O processo de aplicação será totalmente remoto em um questionário montado no
Google Forms;
Para evitar que os participantes possam burlar ou acessar dados externos durante a
avaliação, toda ação durante a aplicação da prova será monitorada pelo sistema
AutoProctor.

Conteúdo da prova
Nesta prova, são avaliados a capacidade de leitura e compreensão de textos na língua inglesa,
e não conhecimentos técnicos e específicos relacionados às áreas de domínio dos textos de
referência.




A prova de proficiência em língua inglesa tem dez questões, cada uma delas com cinco
alternativas, valendo 1,0 (um) ponto, e com apenas uma alternativa correta;
A prova foi elaborada a partir de três artigos de divulgação científica;
Todas as perguntas e suas respectivas respostas corretas foram elaboradas com base
nos textos de referência;

Regras principais para a realização da prova
O sistema AutoProctor fará o acompanhamento das atividades durante a aplicação da prova
por meio do monitoramento do navegador de internet. No caso da ocorrência de uma
atividade suspeita, a prova não será cancelada automaticamente. Será gerado um relatório
para cada participante após a realização da prova. O examinador irá analisá-lo e verificar
eventuais atividades suspeitas. Os candidatos que não cumprirem as regras estabelecidas, e
aqui apresentadas, serão desclassificados do processo seletivo. Para garantir a lisura do
processo e para a possibilidade de recursos em eventuais casos de desclassificação, os
relatórios e o resultado das provas serão encaminhados para a coordenação do doutorado.







Durante a prova não será permitida consulta online a nenhum site, rede social ou
aplicativo de mensagem;
É proibida a participação e/ou colaboração de outras pessoas na realização da prova;
Será verificado a utilização de sites de tradução ou aplicativos de mensagens;
O candidato deverá evitar trocar uma janela, fazer outra ação ou utilizar uma segunda
tela durante a realização da prova.
O navegador de internet deverá estar aberto exclusivamente no link da prova;
O AutoProctor irá realizar todo monitoramento do vídeo e do áudio dos candidatos
durante e realização da prova, além da captação de áudio do ambiente;

Instruções para a realização da prova
A prova de proficiência em língua inglesa foi elaborada pelo Dr. Ramon Felipe Bicudo da Silva e
aprovada pela coordenação do programa de doutorado em Ambiente e Sociedade da
Unicamp. Em caso de qualquer problema com a realização da prova, contactar imediatamente
o examinador, Dr. Ramon (rbicudo@unicamp.br).










O link de acesso à prova estará ativo durante todo o período de realização, que será
das 10h às 12h, do dia 23 de novembro de 2021;
O link será compartilhado via e-mail 15 minutos antes do início da realização da prova;
Ao iniciar o teste, o AutoProctor irá pedir que seja autorizado o uso da câmera,
microfone e acesso à sua tela (escolha tela inteira)— é necessário conceder as
autorizações;
O sistema AutoProctor será acionado exclusivamente durante a aplicação da prova.
Nenhum programa ou aplicativo será instalado em seu computador. Portanto, não
haverá risco de monitoramento ou invasão de privacidade antes ou após o exame de
proficiência na língua inglesa;
Em caso de queda de conexão ou outros problemas técnicos, o candidato ou candidata
poderá retornar ao link e finalizar o teste;
Depois de concluída a prova, certifique-se de apertar no botão de “enviar” e em
seguida clicar no botão verde “Click after Submiting test” (ao clicar nesse botão,
escolha a opção “Yes, have finished Submitting”).

