
 
 

Ministério da Educação  
Universidade Federal Fluminense 

Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 
Programa de Pós-Graduação em Ensino – Mestrado em Ensino 

Av. João Jasbick, s/nº, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua-RJ - CEP 28470-000  
Telefone: (22) 3851-0994 / ges.inf@id.uff.br 

 

Orientações as(aos) candidatas(os)  

Provas da 2ª e 3ª etapa da Seleção 2022 para o curso de Mestrado em Ensino 

 

Para a realização das provas, as(os) candidatas(os) deverão apresentar documento de 

identificação válido e com foto (a apresentação do documento é indispensável), bem como levar 

o comprovante de inscrição e caneta esferográfica (azul ou preta) e deverão chegar ao local com 

1 hora de antecedência do horário marcado para a realização das provas. 

As provas serão aplicadas no INFES - Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior da Universidade Federal Fluminense-UFF, endereço Avenida João Jasbick, s/nº, Bairro 

Aeroporto, Santo Antônio de Pádua-RJ. 

A Prova Escrita, 2ª etapa, será aplicada no dia 01/06/2022 de 14 às 17 horas, nas salas 

10 e 11, 2º andar do INFES. A sala 10 estará reservada aos candidatos com número de inscrição 

de 01 a 47 e a sala 11 para os candidatos com número de inscrição de 49 a 96. 

A Prova de Proficiência em Língua Estrangeira, 3ª etapa, será aplicada no dia 02/06/2022 

de 14 às 17 horas, nas salas 10 e 11 do INFES, utilizando a mesma distribuição dos candidatos. 

Conforme informação do Edital, será permitido o uso de dicionário durante o período de 

realização da prova de Proficiência em Língua Estrangeira. 

A Comissão de Seleção ressalta a impossibilidade de utilização de meios digitais para 

consulta em ambas as provas, sendo permitido, apenas na prova de Proficiência em Língua 

Estrangeira, a utilização de dicionário físico. 

 

Santo Antônio de Pádua-RJ, 30 de maio de 2022. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

Matrícula SIAPE: 1938409 
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