
 

Processo seletivo público para 
candidatos à Especialização em 
Ensino de Ciências e Biologia 

PROPGPEC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

2023 



 

Sumário 

1. Como entrar no Moodle............................................02 

2. Como entrar no ambiente do processo seletivo........03 

3. Como baixar a prova para o seu computador............04 

4. Como enviar a prova..................................................05 

5. Como converter a prova em PDF...............................10 

6. Como desconectar do Moodle ..................................11 

7. Suporte ......................................................................12 

Especialização em  

Ensino de Ciências e Biologia - 

2023  



 

       1. Como entrar no Moodle  

A realização do processo seletivo acontecerá no Moodle do Colégio Pedro II, 
situado no endereço https://ead.cp2.g12.br. O seu acesso ao ambiente do 
processo seletivo estará disponível somente a partir de 18h45 do dia 14 de 
março de 2023. Para acessar, digite seu CPF (somente números) nos campos 
“Identificação de Usuário” e “Senha”. 

https://ead.cp2.g12.br 
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https://ead.cp2.g12.br/


 

2. Como entrar no ambiente do processo seletivo 
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Após a autenticação do seu usuário, clique no ícone referente ao curso para a 
qual se candidatou. Qualquer problema, entre em contato imediatamente 
com o suporte (veja o endereço de e-mail na página 12). 



 

    3. Como baixar a prova para o seu computador 

Após entrar no ambiente específico do curso de seu interesse, clique em 
“EXAME ESCRITO” para baixar a prova, em formato Word, para o seu 
computador. Leia as instruções contidas no documento. O seu acesso ficará 
disponível a partir das 19h. 
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Preste atenção, o  arquivo com as suas respostas deverá estar no formato PDF, nomeado com seu  

número de inscrição, desconsiderando os caracteres especiais, Por exemplo: 

Inscrição:                          Nome  do arquivo:  

EECB.01.000299/23       EECB0100029923.PDF 

Arquivos enviados fora desses padrões não serão corrigidos. 



 

                         4. Como enviar a prova 

Para iniciar o processo de envio do arquivo com suas respostas, clique em 
“Adicionar Envio” e siga rigorosamente os passos mostrados nas páginas 
seguintes. 

5 

Assim que terminar a prova, volte ao Moodle e clique em  

 

 

Você será direcionado para a página ilustrada abaixo. 

Lembre-se que o Exame Escrito deve ser feito até 21h e postado no Moodle até 21h30. 



 

Primeiro marque a caixa referente a “Esta tarefa é meu 
próprio trabalho, exceto onde reconheço o uso do trabalho 
de outras pessoas”. 

Em seguida, clique no ícone    para selecionar o arquivo salvo, 
nomeado com seu número de inscrição e em formato PDF, ou 
arraste o arquivo com o mouse e solte na área com o  ícone  
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Clique em Enviar um arquivo. 

Em seguida, clique em Escolher arquivo e localize sua prova em 
formato PDF. Você poderá enviar somente um arquivo com até 
50Mb. 

Depois, clique em Enviar este arquivo. 
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Observe que, após ter clicado em “Enviar esse arquivo”, sua prova 
aparecerá com este ícone na caixa de diálogo. 

Em seguida, clique em Salvar mudanças. 
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Observe o status do envio. Deverá estar  
“Enviado para avaliação”. 

Se o documento não constar como enviado, clique em “Editar envio” e 
refaça o processo desde a seleção do arquivo. 
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Seu arquivo deverá estar listado nesse campo. 



 

   5. Como converter a prova em PDF 

Ao  terminar a prova é necessário converter o arquivo em PDF para poder enviá-lo Para 
exportar em PDF pelo Word, clique no menu “Arquivo” e depois “Salvar como”. Após 
nomear o arquivo, defina o tipo de extensão como PDF.  
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Caso tenha usado o LibreOffice Writer para fazer a prova, basta ir no “Menu Arquivo”, 
“Exportar Como”, e depois em “Exportar como PDF...”. 

Caso você tenha feito a prova numa versão anterior ao Word 2007 ou versões mais antigas 
do LibreOffice Writer, você não conseguirá exportar o arquivo em PDF diretamente, já que 
esta opção está disponível apenas nas versões mais atuais dos softwares. Contudo, você po-
de usar um conversor online, a exemplo do https://www.ilovepdf.com/pt/word_para_pdf 

https://www.ilovepdf.com/pt/word_para_pdf
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6. Como desconectar do Moodle 

No canto superior direito, ao lado de seu número 
de inscrição, clique na seta e selecione “Sair”. 
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7. Suporte 

Em caso de quaisquer dúvidas sobre o acesso ou realização do exame, entre em 
contato com o suporte por e-mail: 

 

 

                  fiscalsala1@cp2.g12.br 


