INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE INTERPRETAÇÃO E
COMPREENSÃO DE TEXTO CIENTÍFICO EM INGLÊS
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MECÂNICAS

Passo 1: Acesse a
https://aprender.unb.br

plataforma

aprender

(Moodle)

através

do

endereço

Figura 1 – Página para acesso a plataforma aprender.
Caso já tenha cadastro, coloque seu CPF e senha. Caso contrário, faça seu cadastro
em: Cadastro de Usuário, conforme mostrado na Figura 1.
Passo 2: Uma vez dentro da plataforma, procure a sala (disciplina): Prova de
Interpretação e Compreensão de Texto Científico em Inglês - PCMEC. É possível
localizar a sala digitando o nome no espaço indicado na Figura 2.

Figura 2 – Busca de disciplina sala “Prova de Interpretação e Compreensão de Texto
Científico em Inglês – PCMEC”.

A chave de acesso à sala é PCMEC.
Obs:
1. Certifique-se que está na sala certa. Caso haja dúvidas envie um e-mail para
enm.pcmec@gmail.com.
Passo 3: Responda às questões da prova na data e horário especificados no item 7 do
Edital de Seleção.

Informações sobre a prova
- A prova será composta por 2 (duas) questões, uma deve ser respondida em português e
a outra em inglês, de acordo com os enunciados.
- As questões das provas são baseadas na introdução de artigos científicos, disponibilizados
no enunciado das questões. Para a realização da prova basta ler os enunciados, no entanto,
o artigo completo será disponibilizado no moodle (NÃO É NECESSÁRIA A LEITURA DO
ARTIGO COMPLETO).
- A prova tem duração total de 2 horas (2 horas para todas as questões).
- Para iniciar a questão clique em "Iniciar tentativa..."
- Dentro das questões, ao clicar em "Finalizar tentativa...", as respostas são salvas mas não
enviadas.
- Para enviar as respostas, clique em "Enviar tudo e terminar" após "Finalizar a tentativa...".
- Após salvar as respostas em "Finalizar tentativa..." é possível sair da questão e retornar
posteriormente que as respostas continuarão lá.
- Decorrido o prazo máximo de 2 horas o sistema não permitirá mais intervenções do
candidato enviando as respostas já respondidas e finalizadas. Questão não enviadas,
mesmo que salvas, serão enviadas sem resposta (em branco).

Boa prova!

