Exames de Proficiência em Língua Estrangeira Virtuais Síncronos para Processos Seletivos
de Programas de Pós-Graduação
Universidade Federal de Minas Gerais
Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG

INSTRUÇÕES PARA ACESSO E REALIZAÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA VIRTUAL SÍNCRONO
Prezado(a) candidato(a),
informamos que você já foi cadastrado na plataforma de realização do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira Virtual Síncrono do CENEX/FALE. Você já pode testar o acesso a plataforma para familiarizar-se com o ambiente. Crie a NOVA senha de acesso imediatamente (item 3). ATENÇÃO: Esse procedimento deve ser feito inclusive por aqueles que já participaram de outros exames, pois a senha é zerada em cada prova.
Esse teste te possibilitará chegar até o item 6 deste tutorial. O restante dos itens você só conseguirá acessar no
momento da realização da prova. Se encontrar qualquer problema durante esse teste, contate-nos através do email cenexproficiencia@letras.ufmg.br ou telefone (031) 3409-6011 (de 2a a 6a.feira, de 9:00 -12:00 e de 13:30 -17:00).
O CENEX disponibiliza, ainda, o número (031) 9-9426-9082 (Whatsapp). ATENÇÃO: O atendimento através desse
canal (Whatsapp) só estará disponível nos dias de prova, a partir das 8:00 (provas na parte da manhã) e 13:00
(provas na parte da tarde).

ATENÇÃO: Os horários de realização das provas obedecerão ao HORÁRIO DE BRASÍLIA (fuso horário UTC-3). A Coordenação da prova usará, como referência, o relógio disponível no site http://www.horario-brasilia.com/

PARA ACESSAR A PLATAFORMA DE PROVAS, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Acesse o endereço eletrônico https://virtual.letras.ufmg.br/login/index.php
2. Insira a “Identificação do Usuário” e a “Senha”, conforme indicado abaixo:


Identificação do Usuário: nº do seu CPF (somente os números) O



Senha inicial: cenex*123 (digite os 9 caracteres da senha). Após o primeiro acesso, será solicitada a troca da senha.)
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3. Em seguida, você deverá fazer a troca da senha e depois clicar em “Salvar mudanças”.

4. Agora você está no ambiente de prova Moodle. Clique em “Continuar”

O que é o MOODLE?
Moodle (Modular Object Oriented
Distance LEarning) é um sistema de
gerenciamento para criação de cursos a distância. Esses sistemas são
também chamados de Ambientes
Virtuais de Aprendizagem.

5. Na tela seguinte, clique na aba “Cursos”.
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5.1 - Verifique se a sua sala de prova está correta clicando em “Não iniciados”.

6. Na tela seguinte, confira se o(s) link(s) da(s) sala(s) de prova e verifique se o idioma, a área e o número da
sua sala estão de acordo com a sua inscrição. O seu acesso somente será permitido na sala correta.

O TESTE DE ACESSO DEVE SER FEITO ATÉ O PASSO NÚMERO 6.
OS PASSOS A SEGUIR SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA PROVA. AGUARDE!

NO DIA DA PROVA:
7. Clique no link indicado por este ícone >

< para entrar na videoconferência com o aplicador. Você não
poderá ver os outros candidatos.
Você terá contato somente
com o aplicador.
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8. Em seguida, clique em “Entrar na sessão”.

9. Configurações de microfone e câmera. Clique no ícone do microfone.
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10. Faça o teste de som e confirme clicando em “Sim”.

11. Feche a tela central de apresentação clicando neste ícone localizado no canto inferior direito (a tela de
apresentação pode ser diferente da apresentada neste tutorial).


Ative o microfone clicando neste ícone.
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12. Você agora está na sala de videoconferência. O candidato deve estar consciente, portanto, que a prova
transcorrerá em dois ambientes diferentes: o ambiente da videoconferência e o ambiente da prova (Moodle).
Esta é a aba do Moodle, local
onde a prova será feita.

Esta é a aba da videoconferência, onde
você receberá instruções do aplicador

CANDIDATO

APLICADOR

APLICADOR

CANDIDATO

13. Você tem de estar na videoconferência às 9h, para as provas da parte da manhã, ou às 14h, para as provas
da parte da tarde, para receber as instruções fornecidas pelo aplicador. No ambiente da videoconferência será
fornecida uma senha às 9:30, para as provas da parte da manhã, ou às 14:30, para as provas da parte da tarde.
Essa senha dará o acesso à prova. O candidato não poderá fazer a prova se entrar na videoconferência após o
fornecimento dessa senha. Candidatos atrasados serão desligados da prova.
14. Comunicação do candidato com o aplicador
A comunicação entre o candidato e o aplicador deve ser feita, preferencialmente, por escrito, de forma a evitar
ruídos durante a prova que possam incomodar os outros candidatos.
Local das respostas do batepapo

Para mandar mensagem
para o aplicador, clique no
ícone do aplicador e escolha
a opção “Iniciar bate-papo
privado”

Digite aqui sua mensagem
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15. Outras configurações necessárias, antes de iniciar a prova
Você deve, ainda, fazer algumas configurações para ligar alguns alertas sonoros e visuais que podem ser usados
pelo aplicador durante a prova. Clique neste grupo de três pontinhos, e clique em abrir configurações.
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15.1 – Após clicar em “Abrir configurações”, surge a tela abaixo. Você deve ligar todas as configurações que
estiverem desligadas.

15.2 – O resultado deve ser este abaixo. Clique em “salvar”.
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16. Entrando no ambiente da prova
Após receber as instruções do aplicador, o candidato deve proceder da seguinte forma para acessar o ambiente onde será apresentada a prova:
16.1 - De posse da senha para a realização da prova, sem sair da videoconferência, você deve acessar a aba do
Moodle (ver item 12 destas instruções). Em seguida, surgirá esta tela.

Você deve, em seguida,
clicar neste link, onde
estará o nome do exame
o idioma e a área onde
você fará a prova.

Continua...
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17. Fazendo a prova
Após clicar no link para entrar no ambiente da prova, surgirá esta tela. Agora, leia CUIDADOSAMENTE as instruções do cabeçalho da prova, as quais lhe informarão sobre o formato e conteúdo da prova, a forma como as
respostas devem ser dadas, como salvá-las e como enviá-las.

Em seguida, clique “Pré-visualizar questionário agora”
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17.1 – INFORME A SENHA fornecida pelo aplicador neste campo da caixa de diálogo que irá surgir e depois clique em “Iniciar tentativa”.

17.2 – Confira as instruções que surgirão na próxima tela e clique em “Próxima página”
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17.3 – O texto da prova irá surgir. Confira o cabeçalho da prova (verifique se o idioma e a Área de prova estão
de acordo com a sua inscrição.

RESPONDA as
questões na caixa
de texto localizada no final do
texto correspondente ao número
da questão apresentada.

Para seguir para a
próxima questão,
clique em “Próxima
página”.
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17.4 – Navegação no questionário: Para acessar as questões já respondidas de forma mais ágil,
clique no número da questão, no alto da página, à esquerda, na área de “Navegação do Questionário”.

17.5 – Finalização da prova.
Leia com bastante atenção as instruções para lançamento das respostas e finalização da prova. Ao concluí-la,
clique neste botão para finalizá-la.

Confira se as
respostas
estão salvas!

17.6 – Avise ao aplicador, através da área de chat na videoconferência, que você já finalizou e enviou a prova.
18. Recomendação final
Você deve consultar o Edital dos exames para mais detalhes. Ele está disponível no site www.cenex.letras.ufmg.br >> opção “Exames de Proficiência” >> “Pós-Graduação”.
Atenciosamente,
Equipe do CENEX-FALE-UFMG.
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