MANUAL DO CANDIDATO – VESTIBULAR TRADICIONAL
O Vestibular Tradicional será realizado integralmente on-line, em ambiente virtual de avaliação. Para a realização da
prova o candidato utilizará Browser específico e gratuito, conforme esclarecido adiante.
O Browser de navegação que será utilizado na realização das provas para o Vestibular de Medicina permite a aplicação
de prova on-line, de forma controlada, transformando qualquer computador temporariamente em uma estação de
trabalho segura.
O primeiro passo para realização das provas é efetuar o download e instalação do Browser de navegação em seu
computador e/ou notebook, a partir da publicação deste manual (09 de julho de 2020), conforme orientado no Manual
do Browser, disponível AQUI.
O segundo passo é realizar o download do Arquivo de Configuração (SEB) que será disponibilizado na página do Instituto
Consulplan (Clique Aqui) somente a partir das 8h00min do dia de realização das provas (12 de julho de 2020).
É recomendável que o candidato faça o Download do Arquivo de Configuração (SEB) o mais cedo possível no dia de
realização das provas.
ATENÇÃO: Somente Arquivo de Configuração (SEB) será possível ao candidato acessar o ambiente de provas.
Após o Download o candidato deverá acionar o Arquivo de Configuração (SEB) através de um “duplo clique”. Dentro de
alguns segundos será exibido ao candidato a tela inicial do navegador, na qual será exibida uma caixa de diálogo com o
seguinte texto: “Please enter the settings password for the selected configuration:”, devendo o candidato inserir a senha
inicial de acesso:

F@me012020
Observação: Diferenciar maiúscula de minúsculas.

Após a inserção da senha, será exibida outra caixa de diálogo contendo o seguinte texto: “The client configuration has
been saved and will be used when you start SEB the next time. Do you Want to quit for Now?”, devendo o candidato
clicar no botão “Yes/Sim” para fechar a tela.
ATENÇÃO: O candidato NÃO DEVERÁ CLICAR no botão NÃO/NO, pois o sistema será aberto em tela cheia, e o candidato
somente conseguirá sair deste após a realização das provas, quando fornecida a senha de Logoff.
A partir dos 60 (sessenta) minutos anteriores ao início da prova, o candidato deverá abrir o navegador clicando no ícone
disponível em sua área de trabalho, conforme consta do manual do navegador.

Uma vez que o Browser for iniciado, o navegador entrará em modo de tela cheia, sendo solicitado ao candidato a
indicação de seu login (CPF) e senha, os mesmos utilizados no cadastro de inscrição do candidato.
A recuperação da senha de acesso poderá ser realizada através da própria “Página de Acompanhamento - Inscrição”,
disponível no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, na opção “Recuperar Senha”, ou, ainda, através da
Central de Atendimento (0800-283-4628).
Caso o candidato não se lembre da senha, o procedimento de recuperação deverá ser feito antes do início da prova.
ATENÇÃO: Somente será possível encerrar o navegador mediante inserção da senha de fechamento, a qual apenas será
fornecida dentro do próprio ambiente de provas após a conclusão das questões/redação pelo candidato, respeitado o
tempo mínimo de 2 (duas) horas previsto em edital.
Uma vez que o candidato tenha inserido seu login e senha com êxito, será direcionado à página inicial do ambiente de
provas, a qual conterá os dados pessoais do candidato, bem como as orientações sobre a realização das provas.
A prova será disponibilizada pontualmente às 13h00min, devendo o candidato clicar na opção “Fazer Prova” para início
de sua avaliação.
Para responder à questão, o candidato deverá posicionar o mouse sobre a área destinada à resolução e redigir o texto
de sua resposta. Ao concluir sua resposta o candidato deverá clicar no botão “Salvar e Prosseguir”, sendo exibida a
próxima questão.
ATENÇÃO: Uma vez que o candidato clicar no botão “Salvar e Prosseguir”, NÃO poderá mais acessar a questão finalizada,
nem mesmo para visualização. Assim, só clique nesta opção quando tiver concluído sua resposta.
As orientações específicas acerca das respostas e suas especificidades constam das orientações gerais para realização
das provas, indicadas mais adiante neste documento.
Ao término de sua prova, ou seja, após respondidas todas as questões e a redação, será exibido na tela final a senha
para logoff. Para deixar o ambiente de provas, o candidato deverá clicar no símbolo

que estará posicionado no canto

inferior direito da tela. Será exibida uma caixa de diálogo contendo a seguinte mensagem “Please enter the quit
passaword in order to terminate SEB:”, quando deverá inserir a senha de logoff.
Não haverá compensação de tempo para o candidato que não estiver logado às 13h00min, sendo responsabilidade de
cada candidato se organizar e tomar as providencias necessárias para utilização do ambiente virtual de provas. Os
candidatos deverão realizar o acesso ao ambiente de provas on-line através de computador (desktop ou notebook), com
sistema operacional MS (Windows), a partir da versão Windows 7, 4GB de memória, processador Core i3 ou i5 ou i7, e
acesso à Internet com velocidade mínima de 5 (cinco) Mbps (megabits por segundo).
Os candidatos são os únicos responsáveis por providenciar o equipamento e a rede adequados segundo os parâmetros
mínimos exigidos, bem como a instalação e funcionamento do Browser de navegação indicado.
Não será possível a realização das provas via tablet, iPad e/ou smartphone, de modo que o Instituto Consulplan não se
responsabilizará por qualquer dificuldade ou incompatibilidade do Browser e do ambiente de prova on-line com tais
equipamentos.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
Toda menção a horário nestas orientações, terá como referência o horário oficial da cidade de Brasília/DF,
conforme Edital.
A Prova Discursiva e a Redação, serão realizadas no dia 12 de julho de 2020, de 13h00min às 18h00min, exclusivamente.
Tanto a Prova Discursiva quanto a Redação serão realizadas no mesmo horário, de modo que os candidatos terão 5
(cinco) horas disponíveis para a resolução de todas as questões discursivas e elaboração da redação.
No dia da realização da prova o candidato deverá realizar acesso ao ambiente virtual com antecedência mínima de 60
(sessenta) minutos ao horário determinado para realização das provas.
As provas serão liberadas pontualmente às 13h00min, sendo responsabilidade do candidato acessar o ambiente no
horário devido. Não haverá compensação de horário em decorrência de quaisquer atrasos do candidato no acesso ao
ambiente de prova, ou mesmo interrupções por quaisquer motivos.
O sistema encerrará as provas pontualmente às 18h00min (exceto para os candidatos que tenham tempo adicional
deferido), momento em que todas as provas serão encerradas, prevalecendo a última informação salva pelo candidato.
Questões em que o candidato não tiver clicado “salvar e prosseguir”, constarão como não respondidas, não cabendo
reclamações posteriores.
As provas do presente Vestibular serão realizadas em um único dia, via plataforma/sistema online, e serão constituídas
de 20 (vinte) Questões Discursivas (Abertas) e uma Redação, sendo que todas as respostas deverão ser digitadas no
sistema específico, dentro do espaço destinado a cada questão e à redação.
Todas as questões serão exibidas de forma totalmente aleatória aos candidatos, não havendo sequenciamento de
disciplinas ou temáticas.
As questões discursivas terão extensão máxima de 800 (oitocentos) caracteres e a Redação terá extensão máxima de
2400 (dois mil e quatrocentos) caracteres.
As questões da prova discursiva poderão ser respondidas apenas com números, letras e sinais, assim como o texto da
redação.
Será atribuída nota ZERO à questão que não apresentar o raciocínio para sua resolução, em que não houver texto
digitado, ou em textos escritos com expressões injuriantes, discriminatórias ou abusivas; ou em língua estrangeira
(ressalvadas as questões da disciplina de Língua Estrangeira (Inglês)).
As respostas às questões e à redação serão digitadas tendo espaçamento, tamanho da fonte e alinhamento
predeterminados, de modo que tal configuração não influenciará em suas construções.
O candidato deverá observar aos seguintes parâmetros para construção de seus textos:
a) A indicação de parágrafo deverá ser realizada pela utilização de parágrafo moderno (duplo “Enter” após a pontuação),
não sendo necessária a inclusão de espaços seguidos para indicar tal recurso;
b) O uso excessivo de espaços visando atingir o mínimo de caracteres determinado no edital, no caso da Redação, não
será considerado para fins de contabilização, sendo o candidato penalizado nos termos editalícios;
c) Verificada a má-fé na utilização de quaisquer recursos gráficos, o candidato poderá ser penalizado nos termos do
Adendo de Rerratificação do Edital nº 01/2020
Na correção das questões serão utilizados mecanismos de averiguação de plágio nos textos apresentados pelos
candidatos, de modo que a equivalência parcial de quaisquer textos, seja entre candidatos ou em quaisquer conteúdos
constantes de revistas, livros, apostilas, publicações de Internet ou afins, poderá ensejar a eliminação do candidato do
Vestibular, de acordo com o item 7.11 do Edital nº 01/2020.
O Candidato terá uma única tentativa para realização de cada questão da prova e redação. Assim, uma vez aberta a
questão/redação, o candidato estará obrigado a respondê-la. Não será possível, ainda:

a) Alternância entre as questões, ou seja, não será possível deixar uma questão em branco e depois retornar para
respondê-la. A questão deve ser concluída e salva, para acesso à próxima;
b) Optar pela ordem das questões, devendo seguir a predefinição do sistema;
c) Optar por responder a redação anteriormente às questões; e
d) Fechar o Browser antes de decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas de prova.
A questão que for “salva” pelo candidato será considerada concluída, ainda que esteja sem resposta ou com resposta
incompleta, o mesmo vale para redação.
Para auxílio dos candidatos, haverá a disponibilização da tabela periódica dento do ambiente de provas, podendo o
candidato acessá-la a qualquer momento ao clicar sobre o botão exibido no lado esquerdo da tela.
Também com o intuito de auxiliar, será exibido um contador de caracteres de forma a permitir que o candidato
acompanhe a extensão de sua resposta. Destaca-se a importância de que o candidato esteja atento às regras editalícias
neste sentido, especialmente aquelas constantes do item 6.4.3, alínea “b” do Edital.
Para candidatos com alguma deficiência visual ou que desejem ampliar o tamanho da exibição dos textos, estará
disponível o recurso de zoom, através dos atalhos Ctrl + e Ctrl -.
Caso o candidato ainda possua alguma dúvida poderá fazer contato com o Instituto Consulplan, através das centrais de
atendimento no e-mail atendimento@institutoconsulplan.org.br ou pelo 0800 –283 4628.

Boa sorte!

