Para realização do vestibular on-line da Faculdade Palotina seguem as seguintes
orientações:

1- No ato da inscrição, o candidato escolheu o dia para realização da prova. No dia escolhido para
a realização da redação, o candidato receberá no e-mail cadastrado o link de acesso ao Google
Meet, no qual o candidato acessará a fim de que seja acompanhado por alguém da Instituição
para realização da Produção Textual;
2- No primeiro momento, o candidato deve acessar o link do Google Meet e ligar sua câmera do
notebook ou celular para tirar as possíveis dúvidas com o responsável da Faculdade, o qual
acompanhará sua Produção Textual. Ele poderá gravar esse momento para comprovar a
autenticidade do Processo. Caso o candidato utilize o celular para acessar o Google Meet, é
necessário ter o aplicativo instalado no aparelho antes da realização da prova.
3- Durante a prova, o candidato deve permanecer conectado no Google Meet. Caso houver algum
problema durante a chamada, o candidato terá até 5 minutos para retornar à sala.
4- Após a leitura das orientações e do termo de responsabilidade, o candidato vai receber o link
para a realização da Produção textual. Para iniciar a prova, é necessário colocar a chave de
acesso, recebida anteriormente no e-mail.
5- O candidato terá duas horas para escrever sua Produção Textual.
6- Quinze minutos antes do horário agendado pelo candidato o responsável pelo acompanhamento
da Produção Textual da FAPAS já estará conectado para tirar dúvidas e auxiliar naquilo que for
necessário.
7- A Produção textual terá peso 10,0;
8- A Produção Textual escrita na Língua Portuguesa culta deve ser de autoria do Candidato; além
de conter no mínimo de 280 palavras e máximo de 350 palavras.
9- As Produções Textuais serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
a) adequação à proposta (tema);
b) fluência, clareza, coesão e coerência linguística;
c) respeito às normas gramaticais e ortográfica em vigor; pontuação adequada
d) ideias organizadas e em sequência lógica;
e) paragrafação correta;
f) texto em prosa com introdução, desenvolvimento e conclusão.
10- A nota mínima para a aprovação é 6,0.
11- Será desclassificado o candidato que:
a)
b)
c)
d)

não atingir a nota mínima na Produção Textual;
fugir do tema;
plagiar;
não cumprir com as normas e procedimentos descritos neste Edital.

12- O responsável por cuidar a Produção Textual, dará cinco minutos de tolerância para o início da
prova. Portanto, aqueles que agendaram seu vestibular as 16h30min poderão iniciar a avaliação até as
16h35min. Aqueles que agendaram seu vestibular as 19h poderão iniciar até às 19h05min, a avaliação

iniciará e aqueles que não estiverem presentes, terão que agendar nova data, entrando em contato pelo
telefone 55 99978-6783.

