Inscrição
3.2 - ORIENTAÇÕES E REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
ON-LINE
Para realização da prova on-line, o candidato deverá ler atentamente o Manual do Candidato e atender ao estabelecido
a seguir:


de forma remota e síncrona, por Coordenador de Sala, de
modo que, qualquer ato de infração identificado durante a
prova ou, conforme as Normas do Processo Seletivo, art. 8o,
§ 6o, posteriormente, poderá acarretar a desclassificação
do candidato.


Ao iniciar o tempo de prova, conforme orientação do
sistema, o candidato deverá tirar uma foto sua e de seu
documento oficial de identidade, com foto recente, em
conformidade com o art. 8o, § 6o das Normas do Processo
Seletivo.



Caso o candidato seja classificado e convocado para a
Matrícula, a foto e o documento armazenados na data
da prova poderão ser comparados com os documentos
apresentados quando da efetivação da Matrícula.



Durante todo o período de prova, o candidato deverá
permanecer com sua webcam e microfone ligados
podendo, tais equipamentos estar integrados ao computador
ou acoplados a ele, de modo que o seu descumprimento,
poderá ser motivo de desclassificação imediata ou
posterior do candidato, conforme art. 8o, § 6o das Normas
do Processo Seletivo.



Durante todo o período de prova, o candidato
deverá manter o seu rosto visível pela webcam de
seu computador, de modo que o seu descumprimento
poderá ser motivo de desclassificação imediata ou
posterior, conforme art. 8o, § 6o das Normas do Processo
Seletivo.



Qualquer comunicação entre o candidato e o Coordenador
de Sala deverá ocorrer de forma escrita, por meio do
chat.



Caso o candidato tenha que se retirar do local de prova para
ir ao banheiro, deverá solicitar autorização, por escrito, no
chat, ao Coordenador de Sala e, nesse caso, o candidato
deverá estar ciente que não poderá desconectar-se do
sistema, que o tempo perdido não será adicionado ao
tempo total de prova e que, caso seja necessário, será
submetido ao disposto no art. 26, § 10 das Normas do
Processo Seletivo.



O candidato deverá selecionar, antecipadamente, um local
adequado e isolado, para realizar a prova.



O candidato deverá realizar a prova de forma individual,
sem comunicação com qualquer pessoa e por qualquer
meio, exceto com o Coordenador de Sala, e em ambiente
sem a presença de qualquer outra pessoa durante todo
o período de prova, sendo o seu desrespeito motivo de
desclassificação.



Para ter acesso e poder participar da prova on-line, o
candidato deverá dar aceite eletrônico aos “Termos de
Serviço” e à “Notificação de Privacidade” que lhe serão
apresentados previamente à prova, sendo que a recusa do
aceite impossibilitará a realização da prova e acarretará para
o candidato exclusão do Vestibular.



Ao optar por realizar a prova de forma on-line, o candidato
está ciente e aceita todas as normas e regras estabelecidas
no referido Processo Seletivo.



Caso sejam necessárias, a PUC-Campinas poderá divulgar
outras informações necessárias para a realização da
prova on-line e, para isso, utilizará o e-mail indicado pelo
candidato no ato da inscrição.

O candidato deverá certificar-se, antecipadamente, das
especificações necessárias de hardware, software e
equipamentos, tais como:
• ser o administrador da máquina, em função da necessidade
de instalação de software específico;
• sistemas operacionais e navegadores permitidos: Windows
7 ou superior (Firefox ou Chrome), MacOS 10.10 ou
superior (Firefox ou Chrome);
• browsers e versões mínimas suportadas (em ambos os
sistemas operacionais): Google Chrome versão 63 ou
superior e Firefox 52 ou superior;
• conexão de Internet: 1 Mbps ou superior;
• recomendado, ao menos, 500MB de RAM livre para
execução da aplicação;
• teclado português (Brasil ABNT ou ABNT 2);
• webcam e microfone.



O candidato deverá realizar um teste, o qual estará
disponível nos dias 4 e 5 de novembro de 2020, no local a
ser indicado pela PUC-Campinas no dia 3 de novembro
de 2020, para conhecer e verificar a compatibilidade do
sistema e confirmar que possui as condições técnicas
necessárias para a realização da prova de forma on-line.



O candidato receberá instruções sobre como acessar a
prova on-line no dia 3 de novembro de 2020.



O candidato é o responsável por providenciar as
especificações técnicas necessárias para a realização
da prova on-line e garantir a conexão com a Internet.



O candidato poderá, à seu critério, como medida de
prevenção, providenciar computador ou bateria extra, verificar
a estabilidade de sua operadora de Internet, ter disponível
algum aparelho móvel (4G) para rotear a Internet e demais
providencias que permitam a realização da prova on-line.



Caso falte energia elétrica ou ocorra falha de conexão com
a Internet, o candidato deverá reiniciar a máquina, seguir os
mesmos passos do início e dar continuidade à prova, a partir
da questão em que parou, não sendo acrescentado tempo
adicional de prova, após o término, para a sua finalização.





A PUC-Campinas não se responsabiliza por problemas de
ordem técnica dos computadores, por falhas de conexão com
a Internet, por falhas de comunicação ou congestionamento
das linhas de comunicação, queda de energia ou quaisquer
outros fatores que impossibilitem a realização da prova
on-line pelos candidatos.
O controle de tempo da prova será realizado por meio de
um cronômetro virtual, o qual encerrará a prova conforme
o tempo total estabelecido nas Normas do Processo Seletivo
e será de responsabilidade do candidato administrar o tempo
de realização da prova, já que o cronômetro não alerta
quando o tempo estiver acabando.



O tempo de prova será controlado a partir do momento em
que o candidato for autorizado a iniciar a prova.



A prova será protegida por níveis de segurança baseados
em Inteligência Artificial e será acompanhada e monitorada,
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