ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS DO VESTIBULAR TRADICIONAL DE 02/08
Em 30/07/2020

Cada vez mais se aproxima o grande dia em que você realizará o vestibular digital AGES. Por isso,
seguem abaixo algumas informações importantes para que tudo ocorra bem e você tenha um
excelente desempenho!
Passo 1:
É preciso, antes de tudo, fazer o envio (upload) de sua documentação de identificação. Acesse
o site do Vestibular AGES, no link https://www.ages.edu.br/inscreva/areacandidato/login.
Faça seu upload com a maior antecedência possível! Só poderá fazer a prova quem enviar a
documentação de identificação.

Passo 2:
Nesse mesmo link (https://www.ages.edu.br/inscreva/areacandidato/login), você terá acesso,
às 14h do dia 02/08, à sua prova digital.
Caso você verifique alguma informação pessoal incorreta ou precise fazer alguma mudança em
relação ao curso ou unidade em que deseja estudar, envie para a Central de Atendimento ao
Candidato, através do e-mail cac@uniages.edu.br, o formulário de “Troca/opção”, disponível
em nosso site, na “Área do Candidato”.

Passo 3: fazendo a prova!
Antes de iniciar a realização de sua prova, é importante obedecer às orientações da Comissão
de Processo Seletivo. Nas recomendações, estão dispostas as regras para que você tenha o
máximo de tranquilidade durante o período de realização e não corra o risco de ser
desclassificado(a) do processo:
- Esteja em um local tranquilo e com boa iluminação. Recomenda-se que você não mude de
ambiente no momento em que estiver fazendo a prova.
- Não é permitido que tenha outras pessoas no local de realização da prova. Você deve estar
sozinho(a) durante toda a avaliação.
- Não é permitido portar ou manusear qualquer material ou dispositivo durante a realização da
prova. Você poderá ser desclassificado do processo caso a Comissão de Processo Seletivo
verifique tal ocorrência.
- Não é recomendado o uso de relógios ou quaisquer outros dispositivos presos ao pulso ou
braço.
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- A prova é individual e durante todo o momento de realização você estará sendo monitorado.
Para isso, no momento em que acessar o ambiente de prova, você deverá permitir que o
site/aplicativo tenha acesso à sua câmera para que ela monitore você durante todo o exame.
- Os(as) candidatos(as) que impedirem a câmera fazer o monitoramento durante toda a prova
serão desclassificados deste Processo Seletivo.
- Recomendamos que você verifique se sua câmera está funcionando adequadamente e se o
ambiente em que você está é iluminado o suficiente para que sua participação nesta seleção
seja adequadamente registrada. Em nenhum momento a câmera pode ser desativada ou ter
qualquer tipo de interrupção de gravação.
- Tenha em mãos água e lanches, pois ao sair do local de prova para beber água ou se alimentar
você poderá ser desclassificado.
- Monitore o acesso ao banheiro, a ausência no ambiente de prova para ir ao banheiro que
ultrapasse 10 (dez) minutos pode desclassificar o(a) candidato(a). Recomendamos que você vá
ao banheiro somente em caso de necessidade e que não tenha contato com pessoas no trajeto.
- Certifique-se de que sua conexão com a internet esteja adequada. Sugerimos que, durante a
realização da prova, evite que outras pessoas estejam acessando a internet para que sua
conexão não seja interrompida ou fique excessivamente lenta.
- Você acessará o ambiente da prova com os seus dados pessoais utilizando seus dados pessoais.

Passo 4: orientações para a prova!
O processo seletivo é composto por duas provas: Prova Objetiva e Redação. Você deverá realizar
primeiro a Prova Objetiva e depois a Redação. A Prova Objetiva é composta por 60 (sessenta)
questões. Leia com atenção o enunciado de cada questão. Marque a opção de resposta que
considera a correta e clique em Responder. Você pode navegar entre as questões, marcando e
alterando as alternativas se não tiver certeza, mas deve clicar em ‘Responder’ para que a
resposta seja registrada.
Atenção: Depois de clicar em Responder você não poderá alterar a opção de resposta.
Você terá 2h30min para realizar a Prova Objetiva. Atenção ao tempo indicado no relógio de
tempo, no alto da página. Ele ficará vermelho quando faltarem 18 minutos para terminar (10%
do tempo restante).

Para navegar entre as questões, utilize a seta lateral.
Para realizar a próxima prova, clique em "Clique para acessar a outra prova". Realize a Prova
Objetiva integralmente e somente depois avance para a Redação. O tempo de prova começa a
ser contado a partir do momento que o candidato clica na prova. A Redação consistirá de 1
(uma) proposta, valendo 60 pontos e deverá ter, obrigatoriamente, no mínimo 700 caracteres.
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Leia com atenção a proposta e os textos de apoio, antes de redigir a redação. Você terá 1h30min
para realizar a Redação. Atenção ao tempo indicado no relógio de tempo, no alto da página. Ele
ficará vermelho quando faltar 9 minutos para terminar (10% do tempo restante). Quando
finalizar a Redação clique em “Enviar Resposta”. É de responsabilidade do(a) candidato(a) a
finalização e envio da Redação.
Em caso de dúvidas, durante as provas você poderá falar com o nosso suporte pelo:
https://bit.ly/30XKgDc

Passo 5:
Finalizada a prova, agora é só aguardar para que o resultado seja divulgado na próxima sextafeira, dia 05/08, após as 18h! Os(as) candidatos(as) aprovados(as) deverão fazer a matrícula no
dia 06/08! Pronto! A partir de agora, você começa a transformar a sua vida com a educação de
excelência da AGES!

Assista ao nosso vídeo e veja como fazer sua prova de Vestibular AGES:
https://www.youtube.com/watch?v=HN62-txtfPM&t=1s

Importante: orientações para habilitar a câmera
Garanta que seu dispositivo (computador, celular ou tablet) possui uma câmera frontal
funcional. Assegure que nenhum outro programa, aplicativo e/ou guia do navegador está
utilizando a câmera do seu dispositivo. Feche todos os demais programas/aplicativos. Você
deverá permanecer somente com o link de prova aberto.
Caso você esteja utilizando um dispositivo com o sistema operacional Android, verificar as
configurações de privacidade da câmera estão liberadas. Utilize o passo-a-passo para essa
verificação:
https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ptBR
Caso você esteja utilizando um dispositivo com o sistema operacional IOS, verificar as
configurações de privacidade da câmera estão liberadas. Utilize o passo-a-passo para essa
verificação:
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/07/como-evitar-que-apps-do-iphoneacessem-camera-microfone-fotos-e-gps.ghtml
Verifique se o antivírus não está travando o uso da câmera no seu dispositivo. Tente reinicializar
seu dispositivo e acessar a prova novamente. Efetue um teste de compatibilidade e conexão
utilizando o seguinte link: https://test.webrtc.org/
Caso a câmera não funcione com as instruções acima, utilize um outro navegador ou dispositivo
se possível. Lembre-se de encerrar o seu acesso antes de iniciar a tentativa de um novo.
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