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Dinâmica da Prova de Inglês: 
 

O aluno receberá no seu email cadastrado no PPECN, um texto em inglês com 24h de antecedência da 
data da prova oral agendanda previamente. Nesse mesmo email será encaminhado o link para o 
encontro para prova oral. O aluno deverá responder ao email com a mensagem “Recebi o arquivo do 
artigo em inglês para a prova oral, assim como o link do evento”. 

 

No dia seguinte, em horário agendado (ver no item b), o aluno se encontrará com o aplicador, isto é, com 
a banca, no Google Meet, que lhe fará perguntas em português sobre a compreensão geral do texto. 

 

O aluno deverá responder oralmente e em português as questões durante no máximo 30 minutos. 
 

Será tolerada uma espera de 5 minutos para o início da avaliação, caso o aluno não compareça, será 
computada a ausência na correspondente chamada. O horário final da prova não será alterado em caso 
de atraso. 

 

Se caso o candidato sair da sala de modo voluntário ou involuntário (p.ex. queda de energia ou acesso à 
internet), ele/ela terá até 5 minutos para retornar à sala sem que isso cause qualquer prejuízo de nota. 
O horário final da prova não será alterado em caso de saída da sala. 

 

Se caso o candidato se ausentar por mais de 5 minutos da sala, serão avaliadas as respostas dadas até o 
momento anterior à sua saída. 

 

À avaliação oral será dada uma nota de 0-10. Essa nota será encaminhada à Coordenação do PPECN para 
divulgação. 
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