PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Diretoria de Pós-Graduação
Edital RMV/ Nº 008/2020
A coordenação do Programa de Residência em Medicina Veterinária (PRMV), em
conformidade com o Edital RMV Nº 006/2019, de 20/08/2020, torna público o Edital de
ENSALAMENTO COM O HORÁRIO PARA A PROVA DIDÁTICA referente à seleção ao
curso de Pós-Graduação - Residência em Medicina Veterinária, exclusivamente para a
área de Anestesiologia Veterinária a ser realizada no dia 9/09/2020 conforme segue:
Nome
Felipe Gava
Gabriela de Fatima de
Oliveira Machado
Giovana de Castro
Santine
Julia Viana de Oliveira

RG
6009373 – SC
127309590 – PR

Horário
8h30
9h30

Sala remota

389657256 – SP

10h30

meet.google.com/ujw-zema-

99356448 – PR

11h30

tvk

Será desclassificado o candidato que não acessar a sala remota no horário definido
no cronograma ou não realizar a prova com áudio e vídeo, conforme item “IV” “d” do
Edital nº 006/2020 – RMV/UENP.
Somente poderão submeter-se às provas os candidatos cujas inscrições tenham
sido homologadas e que estiverem portando documento de identidade oficial ou
documento equivalente, com foto recente, no início da realização das atividades.
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O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar para a câmera o documento de
identidade oficial ou documento equivalente no momento do credenciamento e, também,
no início de sua prova didática.
Os ouvintes que estiverem na sala remota estão proibidos de usar o microfone,
a câmera e o chat, sendo que o uso de alguma dessas ferramentas implicará na imediata
remoção do ambiente virtual.
Caso um membro da banca examinadora ausente-se da sala remota por motivo de
perda de conexão, a contagem do tempo da prova didática do candidato será suspensa,
sendo continuada quando todos os membros da banca examinadora estiverem na sala
remota.
Caso o candidato ausente-se da sala remota por problema de conexão, a
contagem do tempo da prova didática continuará, podendo o candidato retornar a sala
remota dentro do limite de tempo estipulado como máximo para a realização da prova
didática.

Jacarezinho, 8 de setembro de 2020.

Prof. Dr. Marcos Augusto Alves da Silva
Diretor de Pós-Graduação

Prof. Ms. Vitor Bruno Bianconi Rosa
Coordenador do PRMV
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