
Prezada candidata / prezado candidato: 
 
A Comissão de Seleção de Mestrado 2021, vem por meio desta disponibilizar 

informações referentes a próxima etapa do certame.  

Como previsto no edital 19/2021, no dia 30 de agosto de 2021, das 14h às 16h, 

será realizada primeira etapa de seleção, de caráter eliminatório, que constará 

de uma prova on-line, a qual será realizada no ambiente Moodle Provas da 

UFSM. 

A participação na prova será gravada, e, para isto, será enviado um convite via 

e-mail para acessar uma sala do Google Meet. No dia da prova será necessário 

acessar a sala do Google Meet com 15 minutos de antecedência para registrar 

sua presença, tirar dúvidas e receber as últimas orientações sobre o processo. 

Resumindo, é necessário estar conectado na sala do Google Meet e no sistema 

Moodle Provas ao mesmo tempo para a realização da prova. Durante as duas 

horas de prova a câmera deverá estar ligada e o microfone desligado, sendo que 

ao entrar no Google Meet deverá ser feito o registro de sua presença no chat, e 

ao finalizar a prova deverá registrar que postou a prova e que finalizou a 

avaliação. Durante a realização da prova não serão permitidas consultas a 

qualquer material do candidato. 

Aconselhamos que testem seu login e senha no Moodle Provas e nos 

comuniquem a ocorrência algum problema. Lembrando que os recursos 

tecnológicos para a realização da prova são de inteira responsabilidade do 

candidato. 

 

1) LINK PARA A SALA DE PROVA 

A sua sala virtual de prova do processo seletivo do Mestrado em Educação 

Profissional e Tecnológica, estará acessível no dia 30 de agosto de 2021, a 

partir das 13:45h, através dos links: 

Linha 01 – sala: https://meet.google.com/ckc-vyds-zsx  

Linha 02 – sala: https://meet.google.com/ixb-igac-tin  

Linha 03 – sala: https://meet.google.com/ndq-fqvg-gwi  

https://meet.google.com/ckc-vyds-zsx
https://meet.google.com/ixb-igac-tin
https://meet.google.com/ndq-fqvg-gwi


 

Acesse a sala do Google Meet exclusivamente utilizando o e-mail cadastrado no 

processo de inscrição. 

 

2) SISTEMA DE PROVA MOODLE 

O sistema de prova do processo seletivo do Mestrado em Educação Profissional 

e Tecnológica estará acessível no dia 30 de agosto de 2021, a partir das 14h, 

através do link https://prova.nte.ufsm.br/login/index.php 

 

Acesse o link, após a autorização do fiscal de sala, utilizando a 

seguinte combinação de usuário e senha. 

Usuário: ept+CPF (ex.: ept12345678900,  para o número de CPF 123.456.789-

00). 

Senha: data de nascimento no formato ddmmaaaa (ex.: 27081980 ,para data de 

nascimento 27/08/1980). 

 

Importante! Teste os logins e as senhas do sistema Moodle Prova informados 

neste e-mail a partir das 08h do dia 28 de agosto. Em caso de erro, encaminhe 

uma mensagem para selecaoppgept@ctism.ufsm.br, informando a situação 

até domingo a noite. A Comissão fiscal não prestará auxílio em relação ao logon 

no sistema no dia da prova. 

 

Atenciosamente, 

Comissão de Seleção de Mestrado 2021. 

 

 

-- 
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