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APRESENTAÇÃO 
 
 Olá candidato(a)!  
 

 Para participar do Vestibular Especial para ingresso em cursos de Licenciatura Plena, na 
modalidade a distância, do Edital COODEC nº 014/2020, você obrigatoriamente deve ter realizado sua 
inscrição conforme estabelecido no edital, e verificar a confirmação da mesma no site 
http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0014_2020/ clicando no item: Lista de Candidatos com inscrição 
válida. 

 Orientamos que todos os candidatos leiam atentamente, na íntegra, o Edital 014/2020, caso ainda 
não tenha realizado esta leitura.  

 Ratifica-se, os seguintes itens do edital: 

 2.3.2. O boleto bancário pago é o comprovante de inscrição e deverá ser mantido em poder 
do candidato.  

 2.3.4. O número de inscrição do candidato (5 dígitos) deverá ser verificado no boleto 
impresso.  

 2.2.1. No ato da inscrição, o candidato deverá optar obrigatoriamente por um Polo de 
ensino para concorrer à vaga, conforme Tabela I deste Edital, no qual serão realizadas, 
durante a vigência do Curso, atividades presenciais de caráter obrigatório. 

 Você está concorrendo a uma (1) das vagas conforme estabelecido na Tabela I do referido edital, 
de acordo com a sua última inscrição efetivada (paga ou isenta). A modalidade de concorrência indicada 
no ato de inscrição é opção e responsabilidade do candidato, observados os critérios estipulados no edital. 

 O Vestibular Especial UAB 2020, Edital 014/2020, SERÁ REALIZADO NO FORMATO ONLINE, OU SEJA, 
O CANDIDATO REALIZARÁ A PROVA INDIVIDUALMENTE, DIRETAMENTE DE SUA RESIDÊNCIA OU LOCAL DE 
SUA ESCOLHA, ATENDENDO RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL. 

 IMPORTANTE DESTACAR O SUBITEM 7.3 OS CANDIDATOS ELIMINADOS EM VIRTUDE DE PLÁGIOS 
E/OU FALSIDADE IDEOLÓGICA E/OU FRAUDE, PODERÃO RESPONDER CRIMINALMENTE PELOS ATOS 
CONFORME ART.S 184 E 311-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, DECRETO-LEI Nº 2.848 DE 07 DE 
DEZEMBRO DE 1940.  

Todos os documentos deste manual, os temas das redações e o link para envio, estão/estarão 
disponíveis no endereço http://concursos.ufpel.edu.br/wp/vestibular-uab-2020/. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS 

 A prova deverá ser realizada individualmente. Escolha um ambiente calmo, reserve o tempo 
mínimo de 2h30min para se preparar e realizar a prova sem interrupções. Comunique familiares 
que estará realizando uma prova neste momento. 

 Confira sua conexão com a internet e condições de energia elétrica, principalmente no momento 
de início (divulgação do tema) prevista para as 10 horas dos dias 12 E/OU 13/09 e para o momento 
de envio da Redação que está previsto no período das 11h às 11h30min. 

 Saiba seu número de inscrição, pois este será o único dado solicitado na prova. Verifique o mesmo 
na listagem de candidatos inscritos. 

 Acerte seu relógio com o horário de Brasília. 

2. REQUISITOS BÁSICOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 A prova deverá ser realizada em computador do tipo Desktop (de mesa) ou Notebook. 

 Verifique se seu antivírus está atualizado ou realize a limpeza prévia. 

 Possuir e-mail pessoal ativo. (Sugerimos o serviço de webmail do Gmail (@gmail.com) para 
facilitar a confirmação do envio de sua Redação. Caso não possua, clique aqui). 

 Para a digitação, você deverá utilizar editores de texto do tipo Office Word, OpenOffice Writer ou 
LibreOffice Writer ou que sejam compatíveis com documentos do tipo .doc, .docx ou .odt. 

 Caso não possua nenhum dos softwares instalado em seu equipamento, você poderá realizar o 
download e instalar através deste link:  https://ninite.com/libreoffice/. Após clicar no link ele irá 
solicitar que você salve este arquivo e depois execute. A instalação é feita automaticamente. Após 
instalado, aparecerá um ícone do libreoffice na sua área de trabalho. Teste seu editor alguns dias 
antes da prova para maior familiaridade com a ferramenta.  

3. COMO REALIZAR A REDAÇÃO 

 Você deverá utilizar OBRIGATORIAMENTE, o Modelo de Redação para a digitação. O modelo está 
disponível aqui. em .doc. .docx e .odt.  

 A prova deverá ser SALVA E NOMEADA COM O NÚMERO DA INSCRIÇÃO E ENVIADA 
OBRIGATORIAMENTE EM .PDF.  

 
Figura 1 - Modelo de Arquivo para envio 

 No Word, no momento de salvar sua Redação, selecione o menu arquivo - salvar como. 
Nesta caixa, você deve definir 3 informações: 

1. Onde irá salvar seu documento (recomendamos a área de trabalho); 
2. Nomear o arquivo com o número de inscrição (Exemplo: 00123); 
3. No tipo de arquivo escolher PDF e clicar em salvar. 

 Nos outros editores (LibreOffice, por exemplo) você deverá “exportar em PDF” 
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/12/como-salvar-e-exportar-
pdf-no-libreoffice.html 

https://www.google.com/intl/pt-BR/gmail/about/
https://ninite.com/libreoffice/
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https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/12/como-salvar-e-exportar-pdf-no-libreoffice.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/12/como-salvar-e-exportar-pdf-no-libreoffice.html


 Quando tudo estiver pronto e salvo, enviar para a UFPel, através do link disponibilizado no horário 
previsto em edital. 

ATENÇÃO: SE O SEU ARQUIVO OU SEU TEXTO POSSUIR QUALQUER REFERÊNCIA AO SEU NOME, VOCÊ 
ESTARÁ AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADO DO PROCESSO. 

4. PASSO-A-PASSO PARA O DIA DA PROVA 

 No dia e horário estipulado no edital, estará disponível no endereço 
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/vestibular-uab-2020/ o Tema da Redação do referido dia. O 
candidato deverá ler atentamente o tema antes de iniciar a digitação. Ao concluir sua Redação, 
você deverá salvar seu arquivo conforme o item anterior (item 3); 

Obs.: Conforme edital, serão disponibilizados temas diferentes em dois dias distintos. O 
candidato poderá realizar a prova em um ou nos dois dias, entretanto, será considerada somente 
UMA ÚNICA prova e o último upload será validado, independente do envio correto ou não. 

 O candidato deverá obrigatoriamente realizar sua prova sozinho, sem influência ou ajuda de 
terceiros, sendo estritamente PROIBIDO a realização de buscas na internet; 

 É terminantemente proibido durante a Prova Online, o uso de aparelhos eletrônicos ou de 
comunicação (telefone celular, “bip”, agenda eletrônica, dispositivo de áudio, tablets, fone de 
ouvido, receptor, gravador, smartphone, ou outros equipamentos similares);  

 Após o período de realização da prova (1h), será disponibilizado nos endereços 
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/vestibular-uab-2020/ e no 
http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0014_2020/ durante 30 minutos, o link do sistema de 
envio (upload) ao qual o candidato deverá preencher o questionário e encaminhar seu arquivo. 
Portanto, o tempo total para digitar e enviar a prova, será de 1h30min. 

 Em caso de instabilidade na página ou no sistema de envio, será concedido tempo adicional. Caso 
o sistema apresente lentidão no início das atividades devido ao grande número de acessos 
simultâneos, mantenha a calma e evite ficar atualizando ele constantemente, pois isso irá propiciar 
em mais problemas de acesso. Aguarde de quatro (4) a cinco (5) minutos para tentar novamente, 
que a situação se normalizará rapidamente; 

 No momento do envio, o candidato deverá ler e aceitar os termos de envio e declarar que 
realizou a prova individualmente, sem ajuda de terceiros e/ou qualquer ferramenta. O candidato 
deve estar ciente de que possíveis plágios/cópias ou denúncias DE QUALQUER NATUREZA serão 
verificadas pela UFPel/COODEC, estando o mesmo, sujeito às medidas legais/criminais cabíveis;  

 Não serão aceitos envios por qualquer forma que não seja o sistema indicado, nem tampouco 
serão consideradas para correção, redações que estejam fora do modelo, salvas com nome que 
não o número da inscrição ou em formato que não o especificado neste manual. 

 Não serão abertos outros horários ou datas, ou adicionado qualquer tempo de prova, exceto por 
motivo de problemas técnicos da COODEC.  

 Qualquer alteração no cronograma será publicada pela COODEC nas páginas oficiais do Processo 
Seletivo.  

 Orientamos a leitura atenta os itens do edital: 5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA; 6. DOS CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO e 7. DA ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. 

5. APÓS A PROVA 

 O candidato deverá acompanhar diretamente na página do vestibular 
http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0014_2020/  a publicação das notas.  

http://concursos.ufpel.edu.br/wp/vestibular-uab-2020/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A eliminação do candidato poderá ocorrer a qualquer tempo, na hipótese de comprovação de 
infração cometida, determinando, inclusive,  o cancelando da sua matrícula no Curso. A relação 
constante neste manual não é taxativa, podendo haver eliminação se for observado pela COODEC a 
utilização de outros meios ilícitos praticados pelo candidato, mesmo após a Aplicação das Provas.  

Coordenação de Desenvolvimento de Concursos/UFPel 


