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DA PROVA DE DEFESA DO MEMORIAL DESCRITIVO 

 

No horário estipulado pela banca examinadora, o candidato deverá comparecer 

à sala remota do concurso com uma antecedência de 10 minutos, solicitar a 

entrada na sala e aguardar a liberação por parte do presidente da banca. 

Antes da realização da prova, a banca examinadora deverá proceder à 

identificação do candidato. A identificação acontece através da abertura da 

câmera por parte do candidato e da apresentação de documento de identidade. 

Durante a prova o candidato poderá permanecer com a câmera aberta, assim 

como os componentes da banca. 

Após a identificação o presidente da banca aciona a gravação da sessão no 

Sistema Institucional WebconfUFPel e concede a palavra ao candidato 

proferindo em voz alta a hora de início da prova.  

Terminada a Prova de Defesa do Memorial Descritivo, o presidente da banca 

declara o encerramento da prova de defesa proferindo em voz alta o horário de 

encerramento. 

Após a realização da prova, a banca examinadora procederá, individualmente e 

em caráter secreto, a atribuição de nota ao candidato conforme o disposto na 

Resolução COCEPE 031/2019 e seu Anexo 1.  

A forma de recebimento das notas é, exclusivamente, o e-mail do presidente da 

banca, sendo vedada a utilização de outras formas de recebimento. 

As notas de cada candidato ficam arquivadas digitalmente e em sigilo sob a 

responsabilidade do presidente da banca, a divulgação das notas obedecerá o 

cronograma previsto. 

 

DA OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS DURANTE O CONCURSO  

Ocorrendo instabilidade ou queda temporária com a conexão do candidato que 

inviabilize ou interrompa o processo de avaliação, será garantido pela banca 
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examinadora o prazo de até 10 (dez) minutos, para restabelecimento da 

conexão.  

Caso a instabilidade ou queda temporária ocorra durante a Prova de Defesa do 

Memorial Descritivo do candidato, a banca examinadora não computará o 

tempo de queda e restabelecimento no tempo de prova, podendo o candidato 

seguir do momento em que houve a interrupção.  

Ocorrendo instabilidade ou queda com a conexão do candidato por mais de 10 

(dez) minutos durante a Prova de Defesa do Memorial Descritivo o candidato 

deverá procurar restabelecer sua conexão de outras maneiras. E se, isso não 

for possível, o candidato poderá solicitar reagendamento da prova à banca 

examinadora através do e-mail.  

A solicitação deve ser feita através do e-mail edital.uab.ufpel@gmail.com, no 

tempo máximo de 5 (cinco) horas após o incidente, e justificada com as 

comprovações da ocorrência de impedimento.  

A partir do recebimento da solicitação, a comissão examinadora deverá 

reelaborar o cronograma, sem prejuízo aos demais candidatos, considerando o 

reagendamento da Prova de Defesa do Memorial Descritivo em prazo factível 

para que não ocorra atraso no cronograma. 

Em caso de queda/instabilidade temporária nos servidores da Universidade 

Federal de Pelotas ou quaisquer sistemas de responsabilidade da Instituição 

que sejam necessários à realização da seleção e inviabilizem seus atos, 

indiferente da fase em que se encontre o certame, inclusive antes do ato de 

instalação, a comissão examinadora, deve aguardar o tempo máximo de 30 

(trinta) minutos para verificar o retorno dos serviços de informação da 

Universidade. 

**** Caso a instabilidade perdure por mais de 30 (trinta) minutos, postergar-se-

ão os prazos pelo período 24(vinte e quatro) horas, com a realização de 

alterações no cronograma do concurso, caso sejam necessárias. 

Durante a realização do certame, os candidatos inscritos e presentes deverão 

ficar atentos a qualquer aviso necessário, por parte da banca examinadora, no 

caso de necessidade de alteração de cronograma causado por problema 

técnico. 

A referência para comunicação com os candidatos é o endereço de e-mail 

informado na ficha de inscrição do concurso, sendo vedada a utilização de 

outras formas de comunicação. 
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