EDITAL Nº 01/2020

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Saúde da
Universidade Metodista de São Paulo - UMESP, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º Ficam abertas, no período de 07 a 19 de janeiro de 2021, as inscrições para o Exame
de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) na Modalidade Remota aos
alunos regularmente matriculados no Programa de Pós-graduação em Psicologia da Saúde
da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP -que não realizaram exame de
proficiência em língua estrangeira ou que foram reprovados no primeiro semestre de 2020.
§ 1o. Os alunos reprovados no primeiro semestre de 2020 deverão inscrever-se
pelo Portal do Aluno e recolher taxa devida.
§2º. Os alunos que não realizaram exame de proficiência deverão inscrever-se
conforme Art. 2º.

Art. 2º As inscrições deverão ser realizadas pelo pospsicologia@metodista.br com o
assunto “ prova de proficiência”.
Parágrafo único. O aluno deverá informar no ato de inscrição em qual língua fará o
exame.

Art. 3º Para a Pós-graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São
Paulo - UMESP, as línguas estrangeiras serão o inglês ou o espanhol.
Parágrafo único. Caso o aluno apresente proficiência na língua designada a seu
nível, poderá realizar a prova na outra língua oferecida.

Art. 4º O exame de proficiência, será realizado em 25/01/2021, das 09h às 12h, via
videoconferência no BlackBoard Collaborate (o link será encaminhado posteriormente),
sendo as questões liberadas através de link enviado pelo professor no momento da prova.
Parágrafo único. Durante a prova, o aluno deverá: (a) permanecer online na
videoconferência, com risco de ser eliminado em caso de desconexão não justificada; (b)
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não poderá utilizar fones de ouvido; (c) não poderá utilizar outro dispositivo digital além do
microcomputador em que está conectado na videoconferência, sendo vedado o uso de
telefones celulares, tablets e outros periféricos; (d) deverá manter a câmera habilitada; (e)
deverá habilitar o microfone; (f) deverá enviar a avaliação até às 12h do dia 25/01/2021
para o e-mail pedro.cortez@metodista.br e pospsicologia@metodista.br

Art. 5º No dia do exame, será permitido o uso de dicionário (em meio impresso ou meio
digital) e acesso às tecnologias da informação para consultas idiomáticas.
Parágrafo único. É vedado ao aluno contato com terceiros durante o exame, por meio
físico (conversar com outras pessoas que estejam no mesmo recinto físico) ou remoto
(conversar com outras pessoas que estejam na mesma videoconferência e em outros
aplicativos de mensagem instantânea).

Art. 6º Em caso de indícios de fraude, o professor avaliador poderá solicitar que o aluno
faça a transmissão remota (compartilhamento de tela) para evidenciar que o aluno não está
em contato de forma remota com outras pessoas e realiza o exame em conformidade aos
procedimentos descritos no corrente Edital.
Parágrafo único. Ao se inscrever no o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
(Inglês e Espanhol) na Modalidade Remota, o aluno concorda em transmitir a qualquer
tempo, durante a realização da prova, o seu dispositivo conectado à videoconferência por
meio da opção de compartilhamento de tela, mediante solicitação do professor avaliador,
com risco de ser eliminado do exame caso se negue a cumprir tal solicitação prontamente.

Art. 7º Não será permitido contatar o docente por voz ou texto (chat) para tirar dúvidas
sobre o conteúdo e formato do exame após o início da prova, com risco de eliminação em
caso de descumprimento dessa orientação.
Parágrafo único.

O aluno deverá se reportar ao professor avaliador somente nas

seguintes ocorrências: (a) quando solicitado pelo docente antes do início do exame para
esclarecer se todos compreenderam as instruções para a realização da prova e se
conseguiram acessar o hyperlink com a prova; (b) para indicar que finalizou a avaliação; (c)
para solicitar ao docente que verifique se o e-mail com a prova foi recebido; e (d) para
solicitar autorização de desconexão ao docente avaliador.

Art. 8º O resultado será publicado em 01/02/2021, devendo ser acessado pelo candidato
por meio de https://metodista.br/stricto-sensu/psicologia-da-saude .
Parágrafo único.

A prova do candidato será avaliada entre 0,00 e 10,00, sendo

considerado habilitado na linguagem avaliada (Inglês ou Espanhol) o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 7,00, equivalente ao conceito Suficiente.

Art. 9º Casos excepcionais e problemas de natureza técnica e tecnológica serão tratados
pelo Colegiado de Curso por maioria simples após elucidação dos fatos de forma escrita
pelo candidato inscrito no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol)
na Modalidade Remota.

São Bernardo do Campo, 21 de dezembro de 2021.

Profa. Dra. Maria do Carmo Fernandes Martins
Coordenadora do Programa de
Pós-graduação em Psicologia da Saúde
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