NOVAS DATAS
ETAPA I DOS PROCESSOS DE MEDICINA 2022/1
Atualizações de datas e itens da Etapa I, a saber:
ATIVIDADE I: CONHECIMENTO DO CURSO

A prova objetiva de múltipla escolha e os materiais de referência estarão disponíveis na Plataforma Digital da
Etapa I com acesso pelo link http://inspiralion.com.br/ no período de 02/12/2021 a 11/12/2021.

ATIVIDADE II: PROFICIÊNCIA DA LÍNGUA INGLESA OU ESPANHOLA:
A entrega do certificado de proficiência poderá ser realizada no período de 02/12/2021 a 09/12/2021, via upload na
Plataforma Digital da Etapa I pelo link http://inspiralion.com.br/.
Novas datas para realização da prova de proficiência, exclusivamente online, que poderá ser realizada no dia
10/12/2021 (sexta-feira), das 19h às 21h ou no dia 11/12/2021 (sábado), das 10h às 12hs, sendo composta por 10
questões objetivas e 01 Redação. O candidato deverá escolher somente uma data para realizar a prova. Caso o
candidato já tenha realizado a prova de proficiência ou realize as provas em mais de uma data, será considerada
somente o desempenho da prova realizada na data mais recente. O candidato que realizar a prova para mais de uma
língua estrangeira, no mesmo dia, será considerada a prova de proficiência na língua Inglesa.
Para garantir o pleno acesso a plataforma, os candidatos deverão acessar a plataforma, no link http://inspiralion.com.br/
até o dia 06/12 para validar o seu acesso. Em caso de dificuldades de acesso, o candidato deverá comunicar pelo email copeve@animaeducacao.com.br até o dia 06/12, para que seu acesso seja regularizado. O acesso será
regularizado até o dia 08/12.
No link específico da prova de proficiência, disponível na plataforma, o candidato deverá realizar uma simulação (prova
de teste), onde constam questões de teste, para identificar possíveis problemas de conexão.
É necessário que o candidato realize a prova teste até o dia 06/12 (para a prova do dia 10/12) e até o dia 08/12 (para
a prova do dia 11/12), na plataforma afim de checar sua conexão e acesso. Qualquer dificuldade deverá ser relatada
imediatamente através do e-mail copeve@animaeducacao.com.br, até os dias 06/12 ou dia 08/12, dependendo da
data escolhida, para que sejam sanados quaisquer problemas de acesso no dia das provas.

ATIVIDADE III: QUAL SUA RELAÇÃO COM A MEDICINA - VÍDEO DE 2 MINUTOS
Prorrogado o prazo para envio dos vídeos que poderão ser postados, no período de 02/12 a 09/12/2021, no formato
mp4, via upload, na Plataforma Digital da Etapa I, pelo link http://inspiralion.com.br.

ATIVIDADE IV: INSPIRALI DAY
O Inspirali Day será realizado no dia 09/12/2021, a partir das 19h. No formato previsto no edital. O candidato deverá
acessar Plataforma Digital da Etapa I, pelo link http://inspiralion.com.br.

