
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS 
 

Em 11 de junho de 2021 

EDITAL de RETI-RATIFICAÇÃO ao Edital de Sistema de Acesso. 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA 2021/2. 

 

No uso de suas atribuições legais, A Diretora Odília Dantas Moliterni do Centro Universitário UNIFAS, com sede em Lauro de Freitas, torna 
público: 
 

1. A retificação dos itens abaixo relacionados, alterando a versão do Safe Exam para a versão Safe Exam 2.4.1:  

1.1- O Art. 19 item § 8º, alínea c, terá a seguinte redação: 
 

c. Com Programa SEB - Safe Exam – versão 2.4.1 Browser Seguro, previamente instalado: 
https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_2.4.1/SafeExamBrowserInstaller.exe/download 

1.2- O Art.19 item § 9º terá a seguinte redação: 
 

§ 9º - O candidato não deverá utilizar o Sistema Operacional MacOS ou Linux por ser incompatível com o navegador Programa SEB - Safe Exam 
– versão 2.4.1 Browser Seguro, a ser instalado obrigatoriamente para a realização da prova.   
 
1.3- O Art. 19 item § 15º, alínea c, terá a seguinte redação: 

 
c. Pelo não atendimento aos pré-requisitos técnico e tecnológico de configuração de equipamentos/microcomputadores/desktop, utilizados pelos 

candidatos durante a realização de suas provas, bem como pela instalação inadequada do Programa SEB - Safe Exam (versão homologada 

2.4.1) ou pela não liberação/habilitação correta da webcam integrada para a captura de foto e para o reconhecimento facial, durante a prova. 

1.4- O Art. 20 item § 1º (4.) passará a ter a seguinte redação: 

4. Acessar o programa/navegador SEB em “Ir para o Safe Exam Browser” e confirmar, novamente, em “Abrir Safe Exam Browser”. O Safe Exam 

Browser - versão 2.4.1, previamente instalado, será acionado pelo Sistema como o navegador oficial para realização da Prova Online. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_2.4/SafeExamBrowserInstaller.exe/download&sa=D&source=editors&ust=1622062372678000&usg=AOvVaw0vmqPxgTVtBcrPi75EVT9F
https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_2.4.1/SafeExamBrowserInstaller.exe/download


 
 

1.5- O Art. 20 item 8. Links para tutoriais deverá ter a seguinte redação: 

i.  Tutorial de Telas de Acesso ao Ambiente Virtual de Avaliação. 
 
 
ii.   Tutorial de Instalação do Safe Exam Browser-versão 2.4.1 

 

1.6- O Art. 21 item § 6º terá a seguinte redação: 

6. O Safe Exam Browser (SEB) - versão 2.4.1 é parte integrante da Plataforma Online - AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO (AVA). O candidato 

deverá seguir as etapas de instalação do navegador seguro/programa Safe Exam Browser (SEB) - versão 2.4.1, antes da realização da prova, 

conforme descrito nos Tutoriais disponíveis no Item 8. deste Edital. Sem a realização de sua instalação correta, NÃO será possível realizar a 

Prova Online. O candidato não deve configurar o SEB após à sua instalação. O candidato deve identificar a versão do programa instalado, após 

à sua instalação, e se necessário pausar as opções de atualização de Windows em seu equipamento. 

1.7- O Art. 21 item § 7º terá a seguinte redação: 

7. Durante a realização da Prova, o Safe Exam Browser - versão 2.4.1 é acionado pela Plataforma, promovendo o travando do acesso a qualquer 

outro navegador. O SEB - Safe Exam Browser 2.4.1 impedirá o uso de qualquer recurso o computador até a finalização da avaliação. O uso 

exclusivo deste programa, dentro do sistema de prova, bloqueia a visualização de todas as janelas ativas, ou a possibilidade de prints ou gravação 

de tela, cópias ou colagem de textos, minimização ou troca de tela. 

2. Estão ratificados os demais itens constantes do Edital de Inscrição/Acesso publicado em 17/05/2021 

 
Publique-se! 
11/06/2021 

Lauro de Freitas/Bahia – BA 
 

 
   

                                                                                            Odilia Dantas Moliterni 
      Diretora Geral 

http://www.consultec.com.br/ava/visitaambiente/tutorial-acesso-provaonline.pdf
http://www.consultec.com.br/ava/visitaambiente/tutorial-instalacao-browser.pdf

