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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

EDITAIS 04 e 05/2020 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIAS EM SAÚDE PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADEMICO E DOUTORADO, 

INGRESSO SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2020. 

 

A COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS EM SAÚDE, em função da Resolução Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE) nº 059/2020, de 28 de julho de 2020, que “Dispõe sobre o planejamento e 
a execução de atividades de ensino-aprendizagem de forma não presencial e em caráter 
emergencial nos cursos de graduação e pós-graduação da UnB durante a pandemia do 
COVID-19”,  Art. 13. “Os cursos de pós-graduação realizarão processos seletivos 
exclusivamente de forma não presencial, explicitando no edital a forma de avaliação dos 
candidatos e as condições para a realização dos exames de ingresso, sem prejuízo das 
demais informações necessárias.” 

COMUNICA 

A Avaliação de Interpretação e Compreensão de Texto em Língua Estrangeira (Inglês) será 
realizada na Plataforma Aprender 2 da Universidade de Brasília. 
 
Acesse o ambiente virtual para a Avaliação de Interpretação e Compreensão de Texto em 
Língua Estrangeira (Inglês) do PGCTS, utilizando as seguintes informações: 
· Site: https://aprender2.unb.br/course/view.php?id=1307 
· Login: Informe seu CPF (somente números) 
· Senha: Informe seu CPF (somente números) 
Após o primeiro acesso, realize a troca da senha que deverá ter no mínimo de 8 
caracteres. 
 
Para o funcionamento da plataforma, recomendamos o uso dos navegadores Chrome ou 
Edge, pois não há comprovação do funcionamento em outros navegadores. 
A Avaliação será realizada no dia 13/10/2020 das 16 às 18h, conforme o Edital de Seleção 
n. 04/2020. A avaliação só estará disponível nesta data e horário. 
Destacamos ainda que, conforme o Edital de Seleção, cada candidato(a) terá apenas uma 
tentativa para a realização da Avaliação e que o Programa de Pós-Graduação em Ciências e 
Tecnologias em Saúde não se responsabiliza por avaliações não realizadas por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a realização desta etapa 
pelo(a) candidato(a). 

Brasília, 09 de outubro de2020. 
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