
 

 

SIMULADO UNICAMP – 1ª FASE – ORIENTAÇÕES 
26/05, quarta-feira, das 7h30 às 12h 

Via plataforma Teams – 100% remoto 

 

Seguem abaixo as orientações e dicas para realização do Simulado UNICAMP: 

 

 Na véspera, deixe o seu lanche e sua garrafa de água separados, pois ao longo do simulado 

você deverá permanecer em frente a sua câmera aberta;  

 

 Quando precisar ir ao banheiro, comunique o seu professor via chat privado; 

 

 7h30 – Acessar o Teams pelo Calendário. Nesse momento você receberá do professor responsável 

as informações para o início do Simulado e responderá a chamada. Seja pontual, você terá 4h 

(das 8h às 12h) para execução do simulado. Não serão aceitos envios após às 12h; 

 

 8h - Você deverá ingressar no Simulado Unicamp acessando a equipe SIMULADO UNICAMP 2021 

de sua turma, no Teams; 

 

 O Simulado estará disponível na sua aba de Trabalhos. Cada componente curricular terá um link 

específico e você poderá acessá-los por meio do arquivo Word ou PDF. Você poderá escolher a 

melhor estratégia para realizá-los, dentro do tempo pré-determinado. O programa já está 

habilitado para reconhecer o usuário. Quando acessarem o link, não será necessário preencher 

nome, turma e RA. Sendo assim, só é permitido um acesso por aluno; 

 

 Caso haja algum problema e seja solicitada a confirmação do usuário, utilize sua conta da 

Microsoft (Exemplo: 0221234@edu.liceu.com.br) e senha de acesso do wifi do colégio, a mesma 

que é usada para acessar o Teams; 

 
 Todas as questões de cada link (componente curricular) são obrigatórias, devendo ser 

respondidas antes do envio. Você poderá navegar tranquilamente pela sua avaliação, voltando 

para conferir as questões. Após o envio não será possível acessar o link novamente; 

 

 Em caso de perda de conexão, não se desespere. Entre em contato via chat do Teams 

imediatamente com:  

o 1ª séries: Gabriela do Amaral Matiuzzo (gabriela.matiuzzo@liceu.com.br) 

o 2ª séries: Michael do Amaral Yansen (michael.yansen@liceu.com.br) 

o 3ª série: Carlos Eduardo de Souza (carlos.souza@liceu.com.br)  

 

 O resultado poderá ser consultado acessando os mesmos links das provas a partir das 16h do 

dia 26/05, quarta-feira.  O relatório de desempenho será disponibilizado posteriormente via chat 

individual do Teams. 

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Ana Cláudia Ribeiro da Motta Cortez              Juliana Carvalho Segato Marincolo 

Coordenadora Pedagógica                                              Orientadora Educacional 

ana.cortez@liceu.com.br               juliana.marincolo@liceu.com.br 

mailto:0221234@edu.liceu.com.br
mailto:gabriela.matiuzzo@liceu.com.br
mailto:michael.yansen@liceu.com.br
mailto:carlos.souza@liceu.com.br
mailto:ana.cortez@liceu.com.br
mailto:juliana.marincolo@liceu.com.br

