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ORIENTAÇÕES DE ACESSO AO MOODLE  
SELEÇÃO RECOPE 2022 

 
 
DATA DA PROVA: 24 de janeiro de 2022. 
 
HORÁRIO DA PROVA: das 14h30 às 16h. 
 
A entrada no ambiente estará disponível a partir das 14h, contudo, o ambiente 
de envio da carta só será liberado às 14h30, ficando disponível até às 16h. 
 

 
ENDEREÇO DE ACESSO: https://ava.uece.br 
 
IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO: Apenas os números do seu CPF (sem “.” e sem “-“) 
 
SENHA: Apenas os números do seu CPF (sem “.” e sem “-“) 
 

 
PASSO 1: Acesse https://ava.uece.br 
 
PASSO 2: Insira os dados destinados à identificação do usuário e senha. Veja as 
informações postadas acima. 
 
PASSO 3: Clique aqui para participar da Chamada Pública de Seleção 2022 – Rede 
de Cooperação em Pesquisa UECE/SEDUC. 
 
PASSO 4: Clique aqui para entrar no Processo Seletivo – Chamada Pública de 
Seleção nº 02/2022. 
 
PASSO 5: Clique aqui para enviar a Carta de Intenção – Grupo “X”. 
 
PASSO 6: Clique no botão “Adicionar envio”. 
 
PASSO 7: Insira o texto da sua carta de intenção na caixa de texto que aparece ao 
lado da expressão “texto online”. 
 
PASSO 8: Após inserção do seu texto, clique no botão “Salvar mudanças”. 
 
OBS1: Após salvar mudanças, aparecerá uma caixa, informando o status do envio 
com a mensagem “Enviado para avaliação”. 
 
OBS2: Ao acessar o ambiente, você não será identificado por seu nome, mas por um 
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outro formato que permita o anonimato do participante. Isso garantirá que a correção 
das cartas pelos avaliadores se dará “às cegas”, ou seja, o avaliador não saberá o(a) 
autor(a) das cartas encaminhadas para sua avaliação. 
 
OBS3: A caixa de texto que receberá a carta foi configurada para receber um texto de 
até 600 palavras. Ele admitirá menos do que isso, mas não salvará textos que tenham 
além do limite estabelecido no edital. Portanto, caso não consiga realizar o Passo 8 
com sucesso, o motivo pode ser o excesso na quantidade máxima de palavras que 
foi estabelecido (600 palavras). 
 
OBS4: Solicitamos atenção especial para a não identificação do candidato no texto 
da carta, fazendo valer o seu anonimato. Portanto, não colocar, no conteúdo da carta, 
seu nome, nome da instituição na qual está lotado(a) ou qualquer outra informação 
que possa indentificá-lo(a). O não cumprimento dessa observação pode implicar em 
desclassificação do(a) candidato(a). 
 
OBS5: Todo o conteúdo desse e-mail está também disponível na página da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGPq) – http://www.uece.br/propgpq/ 
 
Caso apresente alguma dificuldade de acesso ao ambiente destinado à Etapa 1 do 
processo seletivo da Chamada Pública Nº 02/2022, entre em contato pelo e-mail 
selecao.recope2022@uece.br . A equipe de suporte estará disponível ao longo de 
todo o processo para auxiliá-lo. 
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