


"SEJA BEM-VINDO(A) AO SENAC!
Ao iniciar nossa caminhada juntos, desejamos que você possa alcançar, excelentes 
resultados de ensino, com foco na aprendizagem, colocando-o no centro das ações. 
Temos um ambiente educacional completo, um modelo pedagógico que favorece a 

Estamos muito entusiasmados por você desejar iniciar uma carreira com o Senac 
Paraná! 

No Senac você terá toda atenção e orientação para se desenvolver, alcançando cada 
vez mais os objetivos propostos durante sua jornada. 

Além das disciplinas de cada curso, a equipe pedagógica estará sempre disposta a lhe 
auxiliar, seja na dúvida/sugestão/solicitação. É muito importante seu comprometi-

Leia com atenção todas as informações constantes neste Guia e já adiantamos um 
recado muito importante, não será permitido o uso de chapéu, boné ou similares 
para realização do vestibular!

O Senac Paraná deseja sucesso nessa nova etapa da sua vida!
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01.

02.

03.

05.

04.

O acesso pode ser realizado por computador ou smartphone.

Dispor do navegador Google Chrome instalado no equipamento 
de acesso à sessão. 

Dispor de câmera/webcam e microfone no equipamento de 
acesso para participar da sessão. 

Dispor de recurso para digitar no chat da sessão, se for necessário 
- teclado físico ou digital no equipamento de acesso.

07.

06. No navegador, permitir o acesso ao microfone e à câmera instalados ao 
ingressar na sessão, para o funcionamento dos recursos da plataforma.

08. Dispor de seus documentos pessoais à mão para disponibiliza-
ção ao observador. 

Dispor de material de anotação para realizar a avaliação por escrito 
e de próprio punho.   

Dispor de conexão à internet para realização da avaliação. 

PARA A AVALIAÇÃO REMOTA É
RESPONSABILIDADE DO(A) CANDIDATO(A)
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
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Clique no link que você recebeu da Faculdade para acessar
a sala do processo seletivo.

A ferramenta vai abrir e pedir seu nome antes de acessar:

Digite seu nome

Clique em
“Participar da sessão”

PASSO

01
PASSO

02

Seu acesso funciona melhor no navegador Google Chrome

PASSO A PASSO DE ACESSO
À FERRAMENTA BLACKBOARD
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A ferramenta vai solicitar acesso a seu microfone e câmera:

Vamos testar áudio e vídeo?

Primeiro teste: Segundo teste:

PASSO

03
Clique sempre em

“Permitir”
Permitir Bloquear

Leia em voz alta o que
está na tela, a barrinha
do microfone se move?

Clique em “Sim...”

Observe a imagem
na tela. Clique em

“Sim...”

PASSO

04
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Hora de usar o Collaborate!
PASSO

05

Vamos entender os controles, veja no centro inferior da tela:
PASSO

06

Clique no X, no
canto superior

direito

Este é o controle
para abrir o chat

Sempre clique no
ícone para ativar

Este é seu
controle de
microfone

Este é seu
controle de

câmera

Este é seu
controle para
solicitar fala

Ícone traçado =
recurso bloqueado



PROCEDIMENTOS VESTIBULAR ONLINE

E para escrever na conversa?
PASSO

07

Digite no campo
“Diga algo...” e

tecle Enter no teclado

Clique para
aumentar o zoom



01.

02.

03.

05.

04.

A avaliação consiste na elaboração de uma redação de no mínimo 20 
(vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas, cujo tema é apresentado 
ao(à) candidato(a) no momento da avaliação.

O tempo previsto para a realização da redação é de uma hora e trinta 
minutos (1h30min).

No início da sessão o(a) candidato(a) deve mostrar e fotografar seu(s) 
documento(s) pessoal(is) para encaminhar ao observador.

07.

06.

08. Não será permitido o uso de corretivo. 

Não será permitido o uso de dicionários, livros e/ou apostilas.

09.

A redação referente ao tema proposto deve ser escrita pelo(a) candida-
to(a) de próprio punho e com letra legível.

A Faculdade Senac poderá alterar a data e/ou hora selecionada pelo(a) candi-
dato(a) para avaliação e informá-lo previamente. A Faculdade também pode 
agendar com o(a) candidato(a) um momento para teste de acesso e funciona-
mento da ferramenta, não contando no tempo para realização da avaliação. 

Não será permitido o uso de telefone celular ou equipamentos similares 
durante a realização da avaliação.

PROCEDIMENTOS DA
AVALIAÇÃO VESTIBULAR ONLINE:

PROCEDIMENTOS VESTIBULAR ONLINE



10.

11.

13.

12.

Não será permitido o uso de chapéu, boné ou similares.

O(A) candidato(a) deve seguir as orientações do observador na plata-
forma de avaliação remota, a respeito dos procedimentos desta. 

Caso aconteça algum imprevisto de queda de conectividade, falha de 
acesso, perda de sinal ou outros da parte do(a) candidato(a), o limite 
máximo para retornar à sessão é de 5 (cinco) minutos transcorridos da 
interrupção. Passado este tempo, a avaliação é considerada anulada e o(a) 
candidato(a) poderá solicitar nova inscrição no processo seletivo, com novo 
agendamento para avaliação, nova redação e um novo tema.

15.

14. Findado o tempo de redação, o(a) candidato(a) deve realizar o devido 
compartilhamento do texto com o observador.

16.
Cabe ao observador informar o(a) candidato(a) de quaisquer irregulari-
dades, bem como dar início ao tempo de realização da avaliação, 

tempo para realização da avaliação. 

Considerando os Códigos de Ética do Senac PR, o uso da ferramenta 
remota não oferece ao Senac qualquer direito de imagem sobre o 
participante, seu ambiente e sobre o momento de avaliação em si. 

17.

18.

Concluída a avaliação ou o tempo previsto, o que ocorrer primeiro, o(a) 
candidato(a) deve mostrar e fotografar o documento da redação para 

Não será permitida a consulta a mecanismos de busca via internet durante 
a redação, tampouco a consulta a outras pessoas que, porventura, estejam 
presentes no local em que o(a) candidato(a) estiver realizando a prova.
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Considerando os Códigos de Conduta Ética do Senac PR, o uso da 
ferramenta de avaliação remota não oferece ao Senac qualquer 
direito de imagem sobre o participante, seu ambiente, e sobre o 
momento de avaliação em si, sendo esse um ambiente oferecido 
como alternativa ao deslocamento presencial até a Faculdade. O 
Senac se reserva o direito de realizar a gravação da avaliação para 

16.

Considerando os Códigos de Conduta Ética do Senac PR, o uso da 
ferramenta de avaliação remota não oferece ao Senac qualquer 
direito de imagem sobre o participante, seu ambiente, e sobre o 
momento de avaliação em si, sendo esse um ambiente oferecido 
como alternativa ao deslocamento presencial até a Faculdade. O 
Senac se reserva o direito de realizar a gravação da avaliação para 
fins comprobatórios.

15.

10.

11.

13.

12.

Não será permitido o uso de chapéu, boné ou similares.

O(A) candidato(a) deve seguir as orientações do observador na plata-
forma de avaliação remota, a respeito dos procedimentos desta. 

Caso aconteça algum imprevisto de queda de conectividade, falha de 
acesso, perda de sinal ou outros da parte do(a) candidato(a), o limite 
máximo para retornar à sessão é de 5 (cinco) minutos transcorridos da 
interrupção. Passado este tempo, a avaliação é considerada anulada e o(a) 
candidato(a) poderá solicitar nova inscrição no processo seletivo, com novo 
agendamento para avaliação, nova redação e um novo tema.

15.

14. Findado o tempo de redação, o(a) candidato(a) deve realizar o devido 
compartilhamento do texto com o observador.

16.
Cabe ao observador informar o(a) candidato(a) de quaisquer irregulari-
dades, bem como dar início ao tempo de realização da avaliação, 

tempo para realização da avaliação. 

Considerando os Códigos de Ética do Senac PR, o uso da ferramenta 
remota não oferece ao Senac qualquer direito de imagem sobre o 
participante, seu ambiente e sobre o momento de avaliação em si. 

17.

18.

Concluída a avaliação ou o tempo previsto, o que ocorrer primeiro, o(a) 
candidato(a) deve mostrar e fotografar o documento da redação para 

Não será permitida a consulta a mecanismos de busca via internet durante 
a redação, tampouco a consulta a outras pessoas que, porventura, estejam 
presentes no local em que o(a) candidato(a) estiver realizando a prova.
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10.

11.

13.

12.

Não será permitido o uso de chapéu, boné ou similares.

O(A) candidato(a) deve seguir as orientações do observador na plata-
forma de avaliação remota, a respeito dos procedimentos desta. 

Caso aconteça algum imprevisto de queda de conectividade, falha de 
acesso, perda de sinal ou outros da parte do(a) candidato(a), o limite 
máximo para retornar à sessão é de 5 (cinco) minutos transcorridos da 
interrupção. Passado este tempo, a avaliação é considerada anulada e o(a) 
candidato(a) poderá solicitar nova inscrição no processo seletivo, com novo 
agendamento para avaliação, nova redação e um novo tema.

15.

14. Findado o tempo de redação, o(a) candidato(a) deve realizar o devido 
compartilhamento do texto com o observador.

16.
Cabe ao observador informar o(a) candidato(a) de quaisquer irregulari-
dades, bem como dar início ao tempo de realização da avaliação, 

tempo para realização da avaliação. 

Considerando os Códigos de Ética do Senac PR, o uso da ferramenta 
remota não oferece ao Senac qualquer direito de imagem sobre o 
participante, seu ambiente e sobre o momento de avaliação em si. 

17.

18.

Concluída a avaliação ou o tempo previsto, o que ocorrer primeiro, o(a) 
candidato(a) deve mostrar e fotografar o documento da redação para 

Não será permitida a consulta a mecanismos de busca via internet durante 
a redação, tampouco a consulta a outras pessoas que, porventura, estejam 
presentes no local em que o(a) candidato(a) estiver realizando a prova.
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17.

18.

19.

16.



10.

11.

13.

12.

Não será permitido o uso de chapéu, boné ou similares.

O(A) candidato(a) deve seguir as orientações do observador na plata-
forma de avaliação remota, a respeito dos procedimentos desta. 

Caso aconteça algum imprevisto de queda de conectividade, falha de 
acesso, perda de sinal ou outros da parte do(a) candidato(a), o limite 
máximo para retornar à sessão é de 5 (cinco) minutos transcorridos da 
interrupção. Passado este tempo, a avaliação é considerada anulada e o(a) 
candidato(a) poderá solicitar nova inscrição no processo seletivo, com novo 
agendamento para avaliação, nova redação e um novo tema.

15.

14. Findado o tempo de redação, o(a) candidato(a) deve realizar o devido 
compartilhamento do texto com o observador.

16.
Cabe ao observador informar o(a) candidato(a) de quaisquer irregulari-
dades, bem como dar início ao tempo de realização da avaliação, 

tempo para realização da avaliação. 

Considerando os Códigos de Ética do Senac PR, o uso da ferramenta 
remota não oferece ao Senac qualquer direito de imagem sobre o 
participante, seu ambiente e sobre o momento de avaliação em si. 

17.

18.

Concluída a avaliação ou o tempo previsto, o que ocorrer primeiro, o(a) 
candidato(a) deve mostrar e fotografar o documento da redação para 

Não será permitida a consulta a mecanismos de busca via internet durante 
a redação, tampouco a consulta a outras pessoas que, porventura, estejam 
presentes no local em que o(a) candidato(a) estiver realizando a prova.
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10.

11.

13.

12.

Não será permitido o uso de chapéu, boné ou similares.

O(A) candidato(a) deve seguir as orientações do observador na plata-
forma de avaliação remota, a respeito dos procedimentos desta. 

Caso aconteça algum imprevisto de queda de conectividade, falha de 
acesso, perda de sinal ou outros da parte do(a) candidato(a), o limite 
máximo para retornar à sessão é de 5 (cinco) minutos transcorridos da 
interrupção. Passado este tempo, a avaliação é considerada anulada e o(a) 
candidato(a) poderá solicitar nova inscrição no processo seletivo, com novo 
agendamento para avaliação, nova redação e um novo tema.

15.

14. Findado o tempo de redação, o(a) candidato(a) deve realizar o devido 
compartilhamento do texto com o observador.

16.
Cabe ao observador informar o(a) candidato(a) de quaisquer irregulari-
dades, bem como dar início ao tempo de realização da avaliação, 

tempo para realização da avaliação. 

Considerando os Códigos de Ética do Senac PR, o uso da ferramenta 
remota não oferece ao Senac qualquer direito de imagem sobre o 
participante, seu ambiente e sobre o momento de avaliação em si. 

17.

18.

Concluída a avaliação ou o tempo previsto, o que ocorrer primeiro, o(a) 
candidato(a) deve mostrar e fotografar o documento da redação para 

Não será permitida a consulta a mecanismos de busca via internet durante 
a redação, tampouco a consulta a outras pessoas que, porventura, estejam 
presentes no local em que o(a) candidato(a) estiver realizando a prova.
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17.

18.

19.

10.

11.

13.

12.

Não será permitido o uso de chapéu, boné ou similares.

O(A) candidato(a) deve seguir as orientações do observador na plata-
forma de avaliação remota, a respeito dos procedimentos desta. 

Caso aconteça algum imprevisto de queda de conectividade, falha de 
acesso, perda de sinal ou outros da parte do(a) candidato(a), o limite 
máximo para retornar à sessão é de 5 (cinco) minutos transcorridos da 
interrupção. Passado este tempo, a avaliação é considerada anulada e o(a) 
candidato(a) poderá solicitar nova inscrição no processo seletivo, com novo 
agendamento para avaliação, nova redação e um novo tema.

15.

14. Findado o tempo de redação, o(a) candidato(a) deve realizar o devido 
compartilhamento do texto com o observador.

16.
Cabe ao observador informar o(a) candidato(a) de quaisquer irregulari-
dades, bem como dar início ao tempo de realização da avaliação, 

tempo para realização da avaliação. 

Considerando os Códigos de Ética do Senac PR, o uso da ferramenta 
remota não oferece ao Senac qualquer direito de imagem sobre o 
participante, seu ambiente e sobre o momento de avaliação em si. 

17.

18.

Concluída a avaliação ou o tempo previsto, o que ocorrer primeiro, o(a) 
candidato(a) deve mostrar e fotografar o documento da redação para 

Não será permitida a consulta a mecanismos de busca via internet durante 
a redação, tampouco a consulta a outras pessoas que, porventura, estejam 
presentes no local em que o(a) candidato(a) estiver realizando a prova.
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10.

11.

13.

12.

Não será permitido o uso de chapéu, boné ou similares.

O(A) candidato(a) deve seguir as orientações do observador na plata-
forma de avaliação remota, a respeito dos procedimentos desta. 

Caso aconteça algum imprevisto de queda de conectividade, falha de 
acesso, perda de sinal ou outros da parte do(a) candidato(a), o limite 
máximo para retornar à sessão é de 5 (cinco) minutos transcorridos da 
interrupção. Passado este tempo, a avaliação é considerada anulada e o(a) 
candidato(a) poderá solicitar nova inscrição no processo seletivo, com novo 
agendamento para avaliação, nova redação e um novo tema.

15.

14. Findado o tempo de redação, o(a) candidato(a) deve realizar o devido 
compartilhamento do texto com o observador.

16.
Cabe ao observador informar o(a) candidato(a) de quaisquer irregulari-
dades, bem como dar início ao tempo de realização da avaliação, 

tempo para realização da avaliação. 

Considerando os Códigos de Ética do Senac PR, o uso da ferramenta 
remota não oferece ao Senac qualquer direito de imagem sobre o 
participante, seu ambiente e sobre o momento de avaliação em si. 

17.

18.

Concluída a avaliação ou o tempo previsto, o que ocorrer primeiro, o(a) 
candidato(a) deve mostrar e fotografar o documento da redação para 

Não será permitida a consulta a mecanismos de busca via internet durante 
a redação, tampouco a consulta a outras pessoas que, porventura, estejam 
presentes no local em que o(a) candidato(a) estiver realizando a prova.
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