
Prezados Candidatos, 

Na próxima semana daremos início ao Processo Seletivo 2020/2 para os cursos de 
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFJF.  

Para os candidatos ao curso de MESTRADO: 

No dia 28/09/2020 acontecerão as provas de Conhecimentos específicos e de 
Suficiência em língua estrangeira (INGLÊS). As provas acontecerão de forma remota via 
Formulário do Google (Google forms). Serão disponibilizados via e-mail e no site do 
PPGCF/UFJF, às 12:55 horas, 02 (dois) links diferentes para acesso aos formulários, sendo um 
link de acesso para a prova de Conhecimentos específicos e um link de acesso para a prova 
de Suficiência em língua estrangeira (nível mestrado). A realização das provas terá duração 
de 05 (cinco) horas com início às 13 horas e término as 18 horas. Após a conclusão das 
respostas de cada prova, o candidato deverá clicar no ícone "enviar" no final do formulário 
para que o formulário seja encerrado e enviado para correção. Só será aceito o envio de um 
formulário por candidato. O tempo de realização das provas deverá ser dividido pelo 
candidato de forma que o mesmo consiga finalizar as duas provas dentro do período de 13 as 
18 horas do dia 28/09/2020. Após as 18 horas  o envio de formulários será bloqueado.  

Para os candidatos ao curso de DOUTORADO: 

No dia 29/09/2020 acontecerá a prova de Suficiência em língua estrangeira (INGLÊS). 
A prova acontecerá de forma remota via Formulário do Google (Google forms). Será 
disponibilizado via e-mail e no site do PPGCF/UFJF, às 12:55 horas, o link de acesso para a 
prova de Suficiência em língua estrangeira (nível Doutorado). A prova terá duração de 03 
(três) horas com início às 13 horas e término as 16 horas. Após a conclusão das respostas da 
prova, o candidato deverá clicar no ícone "enviar" no final do formulário para que o 
formulário seja encerrado e enviado para correção. Só será aceito o envio de um formulário 
por candidato. O formulário deverá ser finalizado dentro do período de 13 as 16 horas do dia 
29/09/2020. Após as 16 horas o envio de formulários será bloqueado.  

Em caso de queda de energia ou problemas de conexão, favor entrar em contato 
imediato pelo e-mail (ppg.cienciasfarmaceuticas@farmacia.ufjf.br) ou pelo telefone 
(32)98833-6660 (Profa. Priscila de Faria Pinto). Por questões de segurança, sugerimos que os 
candidatos armazenem os "prints" das telas contendo as questões e respectivas respostas em 
um arquivo do tipo "word" ou "PDF". Em casos excepcionais (perda de conexão ou queda de 
energia) os "prints" das telas poderão ser aceitos para correção da prova, mediante 
autorização da Comissão de Seleção do PPGCF/UFJF. O arquivo de segurança só deverá ser 
enviado em casos excepcionais, mediante comunicação e autorização prévia da Comissão de 
Seleção do PPGCF/UFJF, que atenderá por meio dos contatos descritos acima.  

Atenciosamente,             

Comissão de Seleção do PPGCF/UFJF 


