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PROCESSO
SELETIVO 2O21

PROTOCOLO
PARA INGRESSO   
NOS LOCAIS
DE PROVA   



A data do nosso próximo vestibular tradicional presencial está se 
aproximando: dia 06/12/2020, às 10h, com duração de 3 horas. 
Por isso, precisamos conversar sobre algo muito importante: o 
protocolo para ingresso nos locais de prova .  Respeitamos todas 
as orientações e normas dos órgãos de saúde e governamentais 
até aqui e vamos seguir atuando desta forma.  
 

Portanto, antes de dirigir-se ao local da sua prova, conheça a 
seguir as medidas de prevenção contra a Covid-19 obrigatórias 
para garantir a segurança de todos os participantes no vestibular.

LEIA COM ATENÇÃO E CUIDE-SE!

Olá, prezado(a) candidato(a)!



As medidas adotadas seguem diretrizes nacionais e locais para assegurar 
que todos possam sentir-se protegidos no período de realização da prova. 
Confira as regras de participação em nosso vestibular. 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA INGRESSO NOS LOCAIS DE PROVA
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Todos os candidatos deverão entrar nos campi onde a prova será real izada 
com, no máximo, 30 minutos de antecedência; 

A entrada será permitida apenas aos candidatos que estiverem de máscara 
e documento oficial original com foto; 

A máscara deverá ser usada durante toda a duração da prova; 

Na entrada, será feita medição de temperatura de todos os candidatos. 
Verifique no local da prova a temperatura máxima permitida para ingressar 
no ambiente de prova; 

Em todas as salas haverá álcool gel disponível ,  assim como em espaços 
comparti lhados; 

A assinatura de l ista de presença será feita na entrada da sala de provas, 
com caneta azul ou preta do próprio candidato; 

Todos os fiscais e auxil iares uti l izarão equipamentos de proteção; 

Cada sala de prova terá uti l ização reduzida para 30% de sua capacidade e 
com os distanciamentos exigidos por lei .  



É importante se atentar a todos os itens do protocolo e seguir à 
r isca todas as recomendações de segurança. Desta forma, todos 
nos cuidamos e podemos estar juntos em mais um passo tão 
importante na sua vida, que é o ingresso na vida acadêmica. 

Estamos tomando todas as providências para que você tenha uma 
experiência tranquila na real ização do vestibular.  Contamos com 
a sua colaboração e, em caso de dúvidas, estamos à disposição 
para atendê-lo (a).

PREPARE-SE PARA O VESTIBULAR TRADICIONAL E BOA PROVA! 




