Normas
de forma remota e síncrona, por Coordenador de Sala, de modo
que qualquer ato de infração identificado durante a prova ou,
conforme art. 8o, § 6o, posteriormente, poderá acarretar a desclassificação do candidato.
§ 11. 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.
§ 12. 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.
§ 13. 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.
§ 14. Durante todo o período de prova, o candidato
deverá manter o seu rosto visível pelo webcam de seu computador, de modo que o seu descumprimento poderá ser motivo de
desclassificação imediata ou posterior do candidato, conforme
art. 8o, § 6o.
§ 15. Qualquer comunicação entre o candidato e o Coordenador de Sala deverá ocorrer de forma escrita, por meio do chat.
§ 16. 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 de 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 §
10 deste artigo.
§ 17. O candidato deverá selecionar, antecipadamente, um
local adequado e isolado, para realizar a prova.
§ 18. 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.
§ 19. 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.

Art. 29. A classificação dos candidatos para o Curso, turno,
local de oferecimento e semestre letivo de início, indicados como 2a
opção, dar-se-á em ordem decrescente da pontuação total obtida
na Prova Geral, somada, no caso de candidatos ao Curso de Medicina, conforme art. 20, aos pontos obtidos na Prova Específica.
Art. 30. Em caso de empate, terá preferência na ordem de
classificação:
I - em relação à 1a opção:
a) o candidato com maior número de pontos na Redação;
b) mantido o empate, o candidato com maior número de
pontos, conforme art. 20, na Prova Específica de Medicina;
c) mantido o empate, o candidato com maior número de
pontos na Prova de Conhecimentos Gerais;
d) mantido o empate, o candidato com maior idade.
II - em relação à 2a opção:
a) o candidato com maior número de pontos na Redação;
b) mantido o empate, o candidato com maior número de
pontos na Prova de Conhecimentos Gerais;
c) mantido o empate, o candidato com maior idade.
Art. 31. Os candidatos serão desclassificados de todo e qualquer Processo Seletivo previsto nestas Normas quando:
I - tiverem obtido nota 0 (zero) na Redação;
II – ocorrer ausência do candidato, conforme art. 18;
III – não houver atendimento ao art. 8o, §§ 4o e 5o;
IV - não houver atendimento ao disposto no art. 21, §§ 3o e 4o;
V - não houver atendimento ao art. 24, § 1o;
VI - não houver atendimento ao estabelecido no art. 25 e
seus parágrafos;
VII - não houver atendimento ao estabelecido no art. 16,
incisos I, II e III;
VIII - comparecerem em local de prova presencial diferente do
indicado no Cartão de Confirmação de Inscrição;
IX - ausentarem-se da sala de prova presencial sem o acompanhamento do fiscal de apoio;
X – ausentarem-se do local de prova on-line para ir ao banheiro
ou qualquer outro motivo, sem autorização do Coordenador de Sala;

§ 20. 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.

XI - ausentarem-se da sala de prova presencial para ir ao banheiro, desacompanhados, levando material de prova não permitido
ou portando qualquer equipamento eletrônico na forma do art. 25;

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

XII - ausentarem-se da sala de prova presencial levando material de prova não permitido ou qualquer equipamento eletrônico
na forma do art. 25;

Capítulo VI
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 27. A classificação dos candidatos será feita por Curso,
turno, local de oferecimento e semestre letivo de início, de acordo
com o indicado no Formulário de Inscrição.
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opção, dar-se-á em ordem decrescente da pontuação total obtida
na Prova Geral, somada, no caso de candidatos ao Curso de Medicina, conforme art. 20, aos pontos obtidos na Prova Específica.

Art. 28. A classificação dos candidatos para o Curso, turno,
local de oferecimento e semestre letivo de início, indicados em 1a

PUC-Campinas

XIII - lançarem mão de meios ilícitos para a execução das provas;
XIV - forem surpreendidos, durante a realização da prova
presencial ou on-line, comunicando-se com outras pessoas;
XV – não houver atendimento ao disposto no art. 26, §§ 13,
14, e 18;
XVI – for identificada qualquer ato de infração na prova on-line,
conforme estabelecido no art. 26, § 10;
XVII – houver prática de demais atos que contrariem as normas
estabelecidas para o presente Processo Seletivo.
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