
ANEXO 5 
 Tutorial de utilização do sistema 

para a prova online 
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Acesse o site https://www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet, conforme Figura 1. A 
matrícula para acesso ao Sistema será informada 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 1 – Tela principal do PVAnet. 

 
 Após a entrada, você terá acesso à tela abaixo (Figura 2) com informações 
pessoais, data e horário do sistema e o link para o processo seletivo. Caso esteja 
acessando fora do horário programado para a prova, nenhuma informação aparecerá 
em Atividades Programadas, ou seja, não tem nenhuma avaliação disponível no 
momento.  

 
Figura 2 – Tela de acesso ao Processo Seletivo sem atividade programada. 
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Caso esteja dentro do período agendado para a prova, aparecerá em Atividades 
Programadas a lista de avaliações, conforme demonstrado na Figura 3. Nesta tela, 
clique no link “MET 001 – Processo Seletivo: Meteorologia Aplicada”. 

 
Figura 3 – Tela de acesso ao Processo Seletivo com atividade programada. 

 
 
Em seguida, aparecerá o link para a avaliação (Figura 4). Clique no link.  

 
 

Figura 4 – Tela de acesso à entrada para a avaliação online. 
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Clicando em avaliação, aparecerá o link para resolver a prova. Clique em 
RESOLVER AVALIAÇÃO para ter acesso à prova (Figura 5). 

 
Figura 5 – Tela de acesso à resolução da prova online. 

 
 

Na Figura 6 é apresentada a prova a ser resolvida. Ao final da resolução, clicar 
em “Finalizar avaliação”. Ao finalizar a prova, o acesso à avaliação será encerrado. 

 
Figura 6 – Prova online. 
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Após resolver a prova, você receberá a mensagem apresentada na Figura 7. 

 
Figura 7 – Mensagem de finalização da prova e disponibilização do comprovante de resolução,  

sem correção e sem gabarito. 
 
 

Em seguida você poderá acessar a tela apresentada na Figura 8 e visualizar o 
comprovante de resolução da prova, clicando em “Comprovante de avaliação”. 

 
Figura 8 – Tela para download do comprovante da avaliação realizada. 
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