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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 007/2021 AO EDITAL N° 008/2021 - PROEC  

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS  

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC, no uso de suas atribuições legais e considerando o 

Edital 008/2021 - PROEC EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS, divulga as salas e horários para 

aplicação do exame de proficiência em línguas, além das informações necessárias para o candidato 

quanto ao exame, pelo presente edital complementar. 

 

Língua: Espanhol 

Horário de abertura da sala virtual (Google Meet®): 14 horas 

Link do Google Meet®: https://meet.google.com/nek-ozwn-iza 

Horário de aplicação do exame (Moodle): 15 horas 

Link do Moodle: https://virtual.unemat.br/cursos/  

NÚMERO NOME 

1 Adriano Valter Dornelles Dias 

2 Adriana Marangueli Da Silva 

3 Adrieli Teixeira 

4 Anerlei Araujo Dos Santos 

5 Antonia Aparecida Dantas da Silva 

6 Daiany Takekawa Fernandes 

7 Danilo Machado da Silva 

8 Elaine Cristina Mateus Novacowski 

9 Érica Gonçalves Leandro 

10 Everton Rossi 

11 José Bispo dos Santos Neto 

12 Jucileia Nascimento de Oliveira 

13 Laíse Cristina de Almeida 

14 Luciley Alves da Silva 

15 Marizeth de Amorim Campos 

https://meet.google.com/nek-ozwn-iza
https://virtual.unemat.br/cursos/
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NÚMERO NOME 

16 Paulo Adriano Torres da Cunha 

17 Pedro Paulo Carlino 

18 Rosa Maria de Souza Fai 

19 Rosana Barboza Moreira 

20 Sara Freitas Maia Silva 

21 Silma Soares Ribeiro 

22 Valéria Aparecida Firmino 

23 Wagner Pereira de Souza 

 

Língua: Francês 

Horário de abertura da sala virtual (Google Meet®): 14 horas 

Link do Google Meet: https://meet.google.com/mjc-mtje-fcy 

Horário de aplicação do exame (Moodle): 15 horas 

Link do Moodle: https://virtual.unemat.br/cursos/  

NÚMERO NOME 

1 Alexandra Bressanin 

2 Bibiana Anjos Rezende 

3 Daniele Angélica Borges Foletto 

4 Elaine Peixoto Araújo 

5 Elaine Regina Franco Magro 

6 Fabiana da Silva Lira 

7 Geovane Aparecido Martins 

8 José Braulio da Silva Júnior 

9 José Roberto Silva Guimarães 

10 Joseléia Graciano Da Silva 

11 Lorene Fernández Dall Negro Ferrari 

12 Marcos Ferreira Medeiros 

13 Nádia Miranda de Alboez 

14 Priscila Borges Coutinho 

https://meet.google.com/mjc-mtje-fcy
https://virtual.unemat.br/cursos/


 

 

Edital complementar 007/2021 ao 008_2021 Página 3/6  

NÚMERO NOME 

15 Rose Kelly dos Santos Martinez Fernandez 

16 Tânia Maria Sanábria Carvalho Tolotti 

17 Vera Lúcia Conceição Da Silva 

18 Wélica Cristina Duarte De Oliveira 

19 Yara Fernanda De Oliveira 

 

Língua: Inglês 

Horário de abertura da sala virtual (Google Meet®): 14 horas 

Link do Google Meet: https://meet.google.com/sso-hkxw-nqo  

Horário de aplicação do exame (Moodle): 15 horas 

Link do Moodle: https://virtual.unemat.br/cursos/ 

NÚMERO NOME 

1 Agnaldo Batista de Lima 

2 Altair Sofientini Ciecoski 

3 Beatriz Valdeviezo Boffo 

4 Christina Barbosa Guimarães Ferreira 

5 Derick Victor de Souza Campos 

6 Diego Fernando Daniel 

7 Eliane Albunio Zanatta 

8 Eliane Costa Ferreira 

9 Flaviane Leite da Silva Cassia 

10 Iago Alcântara Dias Costa 

11 Igor Otávio Dalmoro 

12 Joao Batista dos Santos 

13 Kátia de Oliveira Carvalho 

14 Larissa de Campos Mascarello 

15 Loianne Curvo Gottardi Belote 

16 Luciano Ferreira Da Silva 

17 Maíra Brás Costa 

  

https://meet.google.com/sso-hkxw-nqo
https://virtual.unemat.br/cursos/
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NÚMERO NOME 

18 Maria Vitória Sousa Flores 

19 Mariana Ranair Aikana 

20 Marilene Nadir de Souza e Silva 

21 Mequiel Zacarias Ferreira 

22 Pedro Guilherme Magalhães Sanches 

23 Tatiane Cristine Barbosa Gomes de Lima 

24 Thamires Aparecida Pereira Torres 

25 Viviane Lazarini Baldan 

26 Walason Silva Carneiro 

27 Wanessa Rodovalho Melo Oliveira 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. A avaliação acontecerá exclusivamente de forma síncrona e remota. Para isso serão utilizadas as      

plataformas Google Meet® e Moodle conforme links disponibilizados nas tabelas com as relações de 

candidatos. 

2.  A sala virtual Google Meet® previamente agendada e informada neste edital e via e-mail, 

cadastrado no momento da inscrição, terá a presença do docente responsável pela conferência 

remota, uma hora antes do início do exame (14h).  

3. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar a sala virtual através do e-mail cadastrado no 

momento da inscrição, até 20 minutos antes do início do horário do exame para garantir a conferência 

dos documentos e seu registo de presença, para efetivar a liberação da prova no sistema Moodle. 

4. Os candidatos deverão estar munidos de um documento de identificação com foto legível (RG ou 

CNH ou Carteira de Trabalho ou Carteira de Conselho de Classe), não sendo aceito documento digital 

pela dificuldade de conferência deste por meio virtual.  

5. A ausência de identificação com documentos oficiais ocasionará na impossibilidade de realizar o 

exame.  

6. O candidato poderá fazer uso de um dicionário impresso (bilíngue ou monolíngue). No caso de o 

candidato optar por usar tal recurso, deverá apresentá-lo para o aplicador no momento da conferência 

dos documentos. 
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7. O candidato deverá aguardar a autorização do aplicador, após conferência dos documentos, para 

registrar o seu nome completo no chat da sala do Google Meet® que servirá de assinatura de presença. 

8. Os candidatos deverão aguardar a autorização do aplicador para iniciar o exame, sendo validado 

no sistema Moodle apenas os candidatos que cumprirem a etapa de verificação de presença no chat 

da sala do Google Meet®. 

9. O exame será realizado pela plataforma Moodle (https://virtual.unemat.br/cursos/)  conforme 

consta neste edital complementar e é aconselhável que o candidato realize testes de login e a senha 

de acesso (CPF) previamente, a partir do dia 30/11/2021.  

10. O candidato poderá ingressar no ambiente virtual do Moodle para testar seu acesso, mas a exame 

estará disponível somente em data e horário definido para aplicação do exame. 

11. O exame constará de uma prova escrita na língua estrangeira de opção do candidato, 

caracterizada pela abordagem instrumental de leitura de texto, com a finalidade de avaliar a 

capacidade de compreensão e interpretação de textos por parte do candidato. 

12. O exame terá a duração máxima de 1 (uma) hora, sendo o encerramento realizado de maneira 

automática pelo sistema. 

13. Caso o candidato não efetive o envio do formulário dentro do prazo estipulado de 1 hora, o 

sistema não aceitará as questões parcialmente respondidas e o exame será invalidado.  

14. Durante a aplicação do exame, o candidato deverá permanecer com sua câmera aberta, não 

podendo, em hipótese alguma, sair do alcance visual do aplicador sendo que os aplicadores do exame 

estão autorizados, antes e/ou durante o exame, a solicitar explicação sobre gestos e/ou atitudes 

duvidosas, ou até anular o exame do candidato, caso perceba a consulta de conteúdo em outros meios 

que não sejam os expressos neste edital. 

15.  Com exceção do dicionário impresso, não será permitido qualquer tipo de consulta, seja a 

material impresso ou digital, uso de quaisquer aparelhos eletrônicos (celulares, smartphones, canetas 

tradutoras, gravadores, reprodutores, pendrives, computadores, tablets ou sui generis), sob pena de 

eliminação do candidato. 

16. É de responsabilidade do candidato providenciar um ambiente privativo e livre de qualquer 

interferência externa e/ou presença de outras pessoas. Apenas o candidato deverá estar no local e, 

em caso de interferência, será encerrado o vídeo e o candidato será desclassificado. 

17. Ao término do exame, o candidato deverá informar ao aplicador do exame, e o mesmo autorizará 

de sair da sala do Google Meet®. 

18. No momento do exame, o candidato deverá acessar um computador com webcam de resolução 

que permita uma visão clara de si mesmo e a câmera deverá permanecer aberta durante todo o exame. 

https://virtual.unemat.br/cursos/
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O candidato será desclassificado se fechar sua câmera ou retirar-se da frente do computador durante 

o exame.  

19. A sala virtual do Google Meet® será fiscalizada e gravada do início ao término do exame. 

20. Com relação aos recursos que serão utilizados no dia do exame é aconselhável: 

20.1. ter à disposição um computador (desktop ou notebook) com apenas 1 tela/monitor, com 

webcam, microfone e dispositivo de áudio em funcionamento, ligado à Internet; 

20.2. utilizar um computador carregado e conectado à fonte de energia durante toda a prova, 

para evitar perda de dados e/ou desconexão; 

20.3. ter instalado o navegador de Internet Chrome ou Firefox no computador em que será 

realizada a prova; 

20.4. ter acesso a uma banda larga de, no mínimo, 5 Mbps para download e 1 Mbps para 

upload, para garantir o bom funcionamento da videoconferência e do questionário da prova. 

20.5. estar bem posicionado diante da câmera, em um ambiente silencioso, com iluminação 

adequada, que deixe bem visível o rosto do candidato; 

20.6. ficar atento para responder a chamados via chat ou a avisos sonoros do aplicador. 

20.7. Não é permitido o uso de celular ou tablet, devido às limitações para acesso simultâneo à 

videoconferência e ao questionário da prova nesses dispositivos. 

20.8. Recomenda-se observar, anteriormente ao dia da prova, se não há bloqueio, no 

computador e no navegador, de permissão para webcam e microfone. 

21.  A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC não se responsabilizará por problemas técnicos, 

como falta de energia, baixa velocidade ou queda da conexão à Internet, que impeçam a realização 

da prova pelo candidato, sendo esse considerados critérios de desclassificação dos candidatos. 

 

 

 

Cáceres, 30 de novembro de 2021. 

 

Profa. Dra. Leonarda Grillo Neves 

Pró-reitora de Extensão e Cultura  


