
Prezado candidato, 

Na tabela abaixo segue o link para acessar à sala virtual, google escola - de cada orientador, do processo 

de seleção para ingressos no Programa de Pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade (PPGATS), 

EDITAL PROPPG n. 10/2020, que ocorrerá dia 11 de agosto de 2020, entre 8h15 e 12:00 

ORIENTADOR 
CÓDIGO DE ACESSO AO 

GOOGLE ESCOLA 

Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra lauznib 

Daniel Valadão Silva h3hb427 

Elís Regina Costa de Morais dloq4ra 

Francisco Marlon Carneiro Feijó slt7amw 

Ioná Santos Araújo Holanda t6syre4 

Karoline Mikaelle de Paiva Soares 5l7wpgh 

Nilza Dutra Alves yvso6wa 

Ricardo Henrique de Lima Leite fq3p3ec 

Sthenia Santos Albano Amora 5qplhwd 

Vitor Oliveira Lunardi wnhi7be 

 

Reforçamos que o seu acesso à sala deve ocorrer entre 8h:15 e 8:30h. Após 8:40h, não será permitida a 

entrada. Por isso, solicitamos que você chegue com antecedência. 

Após pedir autorização para entrar na sala de espera, aguarde, por favor. Pode haver fila de espera. 

Abaixo, reenviamos instruções importantes para o bom sucesso da sua: 

Após autorizado o acesso ao Google Escola, será disponibilizado o código de acesso ao Google Meet. 

Assegure-se de que você tem uma conta Google (para ter acesso ao Google Escola e ao Meet). Nas 

informações de perfil da sua conta Google, deve obrigatoriamente constar o seu nome completo e coloque 

na foto de perfil a mesma foto do documento que você utilizou para realizar a sua inscrição (somente a foto, 

não o documento). 

Não será permitida a entrada na sala de espera - ou será excluído da sala de espera - o candidato que não 

tiver, no perfil do Google Meet, o seu nome completo e a foto igual à foto do documento de identificação 

utilizado para a inscrição. 

(Se você tem dúvidas sobre requisitos para usar o Google Meet, vá até 

https://support.google.com/a/users/answer/7317473?hl=pt-BR). 

Antes de entrar na sala de espera, certifique-se de que sua câmera e seu microfone estejam desligados. 

ATENÇÃO: a câmera e o microfone devem estar funcionais, pois durante a realização da prova (9h:00 às 

12:00h), este deverá permanecer ligada. 

Minutos antes do início do exame, você será orientado pelos coordenadores a ligar a sua câmera, que 

deverá permanecer ligada até que você envie as provas e se retire da sala do Google Meet. Por isso, sugerimos 

que você procure um local o mais silencioso, o mais iluminado e o mais confortável possível para realizar o 

exame. Caso você more com outras pessoas, peça-lhes que não o incomodem durante todos os momentos 

de aplicação do exame. 

Na sala, use o chat deve ser usado, exclusivamente, para tirar dúvidas. Embora seja muito educado desejar 

os bons-dias e os boas-tardes, esse tipo de mensagem polui o chat, atrapalhando a leitura e impedindo os 

aplicadores de responderem adequadamente às perguntas. Cada sala de espera terá um coordenador. 



Reiteramos que, conforme descrito no Edital PROPPG n. 10/2020, é de inteira responsabilidade do candidato 

que seus dispositivos eletrônicos e seu acesso à internet estejam funcionais. 

Nós, do PPGATS, acreditamos que é nosso papel, enquanto parte de uma universidade pública, contribuir 

socialmente para que os efeitos do necessário isolamento devido à pandemia sejam minimizados no decorrer 

das nossas vidas e, por isso, estamos promovendo esse processo seletivo em circunstancialmente online. 

Atenciosamente, 

Comissão de Seleção 
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