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Em continuidade do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Design da UFPE , conforme o
recomendado pela PROPG/ UFPE e, mediante a suspensão de atividades presenciais pela UPE, impostas
pela pandemia, seguem as orientações do formato de realização da prova de conhecimento em design,
referente a Etapa 2 de Edital de Seleção:
•

A prova de conhecimento em design será realizada unicamente em formato on line
assíncrono;

•

A prova de conhecimento em Design constará de 01 (uma) única questão, podendo abordar
conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos em design, de caráter eliminatório com
nota mínima de 6,0 (seis) para Mestrado, e mínima de 7,0 (sete) para Doutorado, com peso 3;

•

A prova deve ser respondida com no mínimo 800 e no máximo 1.200 palavras, sendo permitida
a utilização de representações gráficas (infográficos, sínteses, tabelas) e consulta a qualquer
material bibliográfico;

•

A prova versará sobre o tema Design, tendo como base a bibliografia indicada no Anexo III do
Edital de Seleção;

•

O prazo de entrega da prova será de 48 horas a partir da disponibilização da questão;

•

A questão será liberada às 9 horas do dia 29 de julho de 2020 e a resposta deverá ser enviada
por e-mail até, no máximo, às 9h do dia 31 de julho de 2020;

•

No mesmo site no qual foi realizada a inscrição (https://www.ppgdesignufpe.com) haverá uma
aba para prova de conhecimento em design. Nesta página, cada candidato irá preencher as
seguintes informações: e-mail, CPF e telefone. A partir desse breve cadastro, cada candidato
receberá, pelo e-mail informado, a questão da prova;

•

O candidato receberá, em sua caixa de entrada, a questão de prova pelo e-mail
ppgdesign@ascendbywix.com;

•

Esse procedimento visa: documentar as informações de todos os candidatos que solicitarem a
questão de prova e o seu envio, e registrar os horários e data de envio da questão aos
candidatos;

•

Cada candidato deve conferir a correta grafia do e-mail preenchido. O recebimento do e-mail
com a questão de prova ocorrerá poucos segundos após o preenchimento do cadastro, sendo de
inteira responsabilidade do candidato as informações fornecidas;

•

Após respondida, a prova deverá ser encaminhada em formato pdf para o email ppgdesign@ufpe.br com o assunto do e-mail: "Prova de Conhecimento em Design - Linha
de pesquisa - Nome do candidato - Cpf do candidato";

•

Ao responder a prova e enviar o arquivo de resposta em pdf para o e-mail ppgdesign@ufpe.br ,
cada candidato receberá um e-mail de confirmação de envio. O e-mail de confirmação é o
documento que atesta que o candidato enviou o arquivo de resposta da prova;

•

A confirmação do recebimento das provas por e-mail será feita manualmente pelo PPGDesign,
visando conferir cada uma das provas, o que pode requerer mais tempo para que o candidato
receba a confirmação de envio. Isso acontecerá principalmente se houver concentração no
envio das respostas pelos candidatos num mesmo horário;

•

Caso o candidato não receba o e-mail de confirmação de envio, deverá ligar para o suporte ou
enviar e-mail para ppgdesign@ufpe.br informando o não recebimento;

•

Será considerado válido apenas um único envio de arquivo de resposta para cada candidato,
invalidando qualquer outro envio pelo mesmo candidato;

•

Caso a prova esteja em branco, o e-mail de confirmação trará essa informação;

•

Caso o candidato tenha qualquer problema, existe um telefone de suporte no site no qual foi
realizada a inscrição (https://www.ppgdesignufpe.com) para dúvidas técnicas acerca do envio da
questão;

•

Reforçando que as 48 horas de prazo para envio das respostas das provas são contadas de forma
unificada a partir do momento de disponibilização da questão no site, ou seja, não se trata de 48
horas a partir do recebimento do e-mail para cada candidato. Aqueles que buscarem a questão
tardiamente, terão menos tempo para elaborar a resposta;

•

Os casos omissos neste termo serão deliberados e resolvidos pelo PPGDesign.

Boa prova!

