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Instruções para acesso e realização da prova remota, parte escrita, para os candidatos com 

inscrição homologada no Processo Seletivo para Residência em Medicina Veterinária regido pelo 

edital PRPG 002/2021 

 

Como funcionará o processo de provas remotas para este processo seletivo? 

O candidato deverá acessar em seu computador dois ambientes virtuais. O primeiro é sua sala de 

provas, que está hospedada nos servidores do Campus Virtual da UFLA. O segundo é uma sala do 

Google Meet, que será utilizada para identificação e monitoração dos candidatos enquanto fazem as 

provas. 

Para que serve a sala virtual de provas? 

Nela existirá uma prova, programada na forma de questionário virtual pela banca da sua área, que o 

candidato usará para ler as questões e respondê-las. Essa prova é seletiva e não pode haver consulta 

à materiais ou pessoas em hipótese alguma, durante sua realização. 

Para que serve a sala do Google Meet durante a prova? 

Ela servirá para sua banca verificar os documentos de identificação oficiais com foto atualizada do 

candidato no início da prova, dar orientações gerais aos candidatos durante a prova, em tempo real, 

fiscalizar o local de provas de cada candidato, fiscalizar a tela do computador dos candidatos e 

registrar, por gravação, todo o processo seletivo remoto, para o caso de recursos. 

Posso me desconectar dessas salas enquanto estou no ambiente e horário de provas? 

 Não é permitido ao candidato se desconectar da sala virtual ou da sala do Google Meet durante a 

realização das provas. Durante todo o processo da prova a câmera e autofalantes do computador do 

candidato deverão estar ligados e funcionando. 

Se faltar energia elétrica ou internet no local em que escolhi para fazer prova, poderei fazer a prova 

outro momento? 

Não. Conforme estabelecido no edital, não há possibilidade de segunda chamada: 

"6.1.4. É responsabilidade do candidato providenciar o espaço físico onde fará a prova, que 

deverá ser isolado e silencioso. Também é responsabilidade do candidato providenciar neste 

local um computador com acesso à internet de qualidade, com câmera e microfones 

funcionando e com a instalação do software Google Chrome. Não será permitido o ingresso 

de candidato (a) na sala virtual, para realização da Prova Escrita, após o horário estabelecido, 

como também não haverá segunda chamada para realização da Prova Escrita, seja qual for 

o motivo alegado, com consequente desclassificação do candidato". 

 

Como faço para acessar meu local de provas remoto? 

Leia com atenção estas orientações e condições: 
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1) O candidato deverá providenciar os equipamentos e local de realização da prova em seu 

domicílio ou outro local calmo e silencioso, conforme estabelece o edital PRPG 002/2021 

retificado, em seus itens 6.1.3 e 6.1.4. 

2) Somente o candidato deverá estar no ambiente de realização da sua prova. 

3) Só será permitido no local de realização da prova escolhido pelo candidato, o equipamento 

computador desktop ou notebook. É vedado o uso de celular ou smartfone, ou outro 

equipamento de comunicação eletrônico, durante a realização da prova, bem como é vedado 

o uso de fones de ouvido, devendo o som estar aberto nas caixas de som do computador. O 

uso de qualquer aparelho ou acessório eletrônico não permitido expressamente no edital 

configurará tentativa de fraude em edital público, resultando em imediata desclassificação 

do candidato sem prejuízos às possíveis consequências de fraude em certame público federal. 

4) Durante a realização da prova o candidato deverá acessar somente a sala virtual de realização 

das provas, no Campus Virtual da UFLA, e o software Google Meet. Para tanto utilizar um 

navegador de internet, preferencialmente o Google Chrome ou Mozilla Firefox. 

5) Não é permitido o uso de nenhum outro aplicativo do computador, sem a expressa 

autorização da banca de seleção da sala em que o candidato está. O uso de outros aplicativos 

pode caracterizar fraude em certame público federal. 

6) Para acessar a sua sala de prova, o candidato deverá seguir os procedimentos abaixo: 

a) Acessar o endereço campusvirtual.ufla.br  

b) Clicar em GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

c) Login: e-mail completo do candidato 

d) Senha: 123456 

e) Assim que fizerem o primeiro acesso, serão obrigados a mudar a senha. Podem colocar a 

senha que desejarem. 

7) Para acessar a sua sala de Google Meet (concomitante à sala de provas), o candidato 

deverá acessar o link conforme sua área de inscrição, à saber: 

Área de seleção Link do Google Meet 

Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de 
Animais de Companhia 

https://meet.google.com/hht-bcit-ate  

Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de 
Grandes Animais 

http://meet.google.com/zsw-xqve-aiz  

Clínica Médica de Animais de 
Companhia 

Link - Google Meet - candidatos com letra inicial do primeiro 
nome entre A a G – https://meet.google.com/obw-vzix-yit 
 
Link - Google Meet - candidatos com letra inicial do primeiro 
nome entre I a L - https://meet.google.com/ntg-qfhp-ynz  
 
Link - Google Meet - candidatos com letra inicial do primeiro 
nome entre M a Z - https://meet.google.com/kxt-pqzd-opx   
 

Clínica Médica de Grandes Animais 
https://meet.google.com/oyw-dmre-zcy  

https://meet.google.com/hht-bcit-ate
http://meet.google.com/zsw-xqve-aiz
https://meet.google.com/obw-vzix-yit
https://meet.google.com/ntg-qfhp-ynz
https://meet.google.com/kxt-pqzd-opx
https://meet.google.com/oyw-dmre-zcy
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Diagnóstico por Imagem em Medicina 
Veterinária 

https://meet.google.com/syt-bezb-hzv  

Patologia Animal 
https://meet.google.com/xjt-bram-myk  

Patologia Clínica Veterinária 
http://meet.google.com/yzd-wvto-fqh  

 

https://meet.google.com/syt-bezb-hzv
https://meet.google.com/xjt-bram-myk
http://meet.google.com/yzd-wvto-fqh

