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Tutorial de utilização do sistema para a prova online  
 

Acesse o site https://www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet, clieque em Outros 

Acessos, conforme Figura 1.  

 

 
Figura 1 - Tela inicial do PVANet 

 

A matrícula e a senha para o acesso ao Sistema serão informadas pela 

Secretaria do Programa, após a inscrição no processo seletivo. Portanto, é importante 

que os candidatos acessem o sistema antes da data da prova para evitar imprevistos.  

Figura 2 – Tela de login do PVANet 

 

http://www.poscienciaflorestal.ufv.br/
https://www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet
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 Após a entrada, você terá acesso à tela conforme a Figura 3 com as suas 

informações pessoas, data e horário do sistema e também o link para o Processo 

Seletivo e uma Avaliação de TESTE nas Atividade Programadas.  

    Figura 3 - Tela de acesso ao Processo Seletivo 

 

Até o dia 07/01/2021, estará disponível uma avaliação de teste, para que o 

candidato possa fazer um teste de seu acesso ao PVANet. Esta avaliação é apenas 

para que o candidato se familiarize com o sistema e também para verificar a 

ocorrência de algum erro de acesso. É MUITO IMPORTANTE QUE O CANDIDATO 

FAÇA ESTE TESTE ANTES DAS AVALIAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO. 

Ao terminar a avaliação o candidato deverá Finalizar a avaliação, como mostra 

a Figura 4 

Link do 

Processo 

Seletivo 

Avaliação 

de TESTE 

http://www.poscienciaflorestal.ufv.br/
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     Figura 4 – Finalizando a avaliação de teste 

 

 O candidato então receberá a seguinte mensagem de confirmação da 

finalização da avaliação. 

 
 

Caso esteja dentro do período agendado para a prova, aparecerá em 
ATIVIDADES PROGRAMADAS a lista de avaliações, conforme demonstrado na 

Figura 5. Nesta tela, clique no link DEF 001 – PROCESSO SELETIVO CIÊNCIA 

FLORESTAL para ter acesso às avaliações, ou clicar no Título da prova para ter 

acesso diretamente à prova que irá fazer.  

 

 
                       

Clique aqui 

para 

finalizar a 

avaliação 

http://www.poscienciaflorestal.ufv.br/
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  Ao clicar no link DEF 001 – PROCESSO SELETIVO CIÊNCIA FLORESTAL 

você entrará na página de avaliações, como mostra a Figura 6. 

Figura 6 – Tela de acesso à entrada para a avaliação online.  

Clicando em avaliação, aparecerá o link para resolver a avaliação. Clique em 

Resolver Avaliação para ter acesso à prova (Figura 7).  

Processo 

Seletivo 

Link para as 

Avaliações 

Avaliações 

http://www.poscienciaflorestal.ufv.br/
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Figura 7 – Avaliações do processo seletivo   

  
O candidato deverá resolver APENAS A AVALIAÇÃO PARA A ÁREA EM 

QUE FOI INSCRITO. Todas as avaliações têm as mesmas questões, o que 

diferencia uma avaliação da outra é que as 5 primeiras questões de cada avaliação 

são as questões da área escolhida pelo candidato e elas tem peso 2, as outras 15 

questões são das demais áreas e tendo peso 1. 

Após resolver a prova o candidato deverá Finalizar a avaliação. 

Lembrando que a avaliação ficará disponível apenas das 14:00hs até as 

15:00hs do dia 08/01/2021 (horário de Brasília), após este horário o sistema 

não receberá mais as avaliações, portanto, O CANDIDATO DEVERÁ FINALIZAR 

A SUA AVALIAÇÃO ANTES DAS 15:00HS.  

A UFV e o Programa não se responsabilizam por falhas nos meios de 

comunicação, com exceção de problemas na rede da UFV no dia e no horário 

agendados para a realização da prova.  

Clique 

aqui para 

resolver a 

avaliação 

http://www.poscienciaflorestal.ufv.br/
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Ao entrar novamente na avaliação, após o encerramento do período de sua 

resolução, o candidato terá acesso às informações referentes à sua avaliação, como 

mostra a Figura 8 a seguir: 

     Figura 8 – Informações das avaliações resolvidas. 

 

 Se o candidato clicar em [Resultado], ele terá as informações com os 

percentuais de acertos das questões da avaliação, como mostra a Figura 9 a seguir: 

Figura 9 – Resultado da avaliação. 

Clique aqui 

para ver o 

resultado da 

avaliação 

http://www.poscienciaflorestal.ufv.br/

