
PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2022/1

ORIENTAÇÕES  -  PROVA ESCRITA DE TEORIA SOCIAL 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS/UFSM)

divulga  as  orientações  sobre  a  Prova  Escrita  de  Teoria  Social  (Etapa  1)  para  o/as

candidata/os  inscrito/as,  conforme  previsto  no  EDITAL ESPECÍFICO 028/2021-

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (CÓDIGO 1135).

No dia 24 de janeiro às 8:30 cada candidato(a) deverá ingressar na Sala Moodle da prova

e responder as questões, conforme a bibliografia indicada no referido Edital. 

Leia  atentamente  as  orientações  sobre  o  acesso  ao  ambiente  da  prova.  Solicitamos

aos/às  candidato/as  que  realizem um teste  prévio  de  acesso ao Moodle.  As dúvidas

devem ser enviadas ao e-mail disponibilizado no Edital.  ppg.mestrado.ufsm@gmail.com 

Instruções de acesso à sala MOODLE para a realização da prova

1- Ingressar em: https://prova.nte.ufsm.br/ 

2- Para realizar o login: 

a) o login é formado pela sigla ppgcsa + CPF do/a candidato/a (com 11 dígitos e somente

números). Exemplo: ppgcsa82045123467

b)  a  senha  individual  é  formada  pela  data  de  nascimento  de  cada  candidato/a

(DD/MM/AAAA). Exemplo: 23091986.

3) No dia 24 de janeiro, às 8h30 a prova estará disponível na plataforma Moodle. A/O

candidato/a deverá responder as questões e submetê-las em um único arquivo formato

PDF (fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5) na própria plataforma. O único meio

de submeter a prova é via plataforma Moodle. Não será aceito nenhum outro meio. 

4) Ao fim do prazo de quatro horas e trinta minutos (às 13:00), como previsto no Edital, a

prova será encerrada e o sistema não aceitará mais respostas.

https://prova.nte.ufsm.br/


Critérios de avaliação 

A prova escrita de Teoria Social tem peso três (3,0), conforme previsto no Edital. 

Os critérios de avaliação da prova escrita de Teoria Social são: 

1) Clareza

2) Objetividade 

3) Domínio do Conteúdo

Informação importante: O software Turnitin, para detecção de plágio, está habilitado na

Plataforma Moodle provas. É será utilizado na prova escrita de Teoria Social.

Cada candidato/a é responsável pela sua conexão de internet para a realização da prova

e submissão do arquivo em PDF, via plataforma Moodle, no período previsto de quatro

horas e trinta minutos. 

Santa Maria, 20 de janeiro de 2022.

Comissão de Seleção Mestrado/ PPGCS


