Exame IFPUG Certified SNAP Practitioner (CSP)
Regras do Dia do Exame
As Regras do Dia do Exame são lidas antes de cada sessão do Exame, seja no local de uma
Conferência, Workshop ou localização regional:
1.

Deixar de acatar as instruções seguintes, ou as instruções do proctor pode resultar na anulação do
seu exame.

2.

Por gentileza desligue todos os telefones celulares e pagers. O uso de dispositivos eletrônicos é
proibido durante o exame; no entanto, é permitida a utilização de calculadoras não programáveis.

3.

Não é permitido falar com nenhuma pessoa durante o exame, exceto com o proctor.

4.

Todo o material, incluindo a folha de respostas, caderno do exame, assim como o papel de rascunho
utilizado deve ser devolvido ao proctor e você deve assinar a presença na saída do exame.

5.

Por gentileza escreva seu nome de forma legível, em letra de imprensa, no canto superior direito do
caderno do exame e em todas as folhas de resposta. Você pode escrever no caderno do exame e na
folha de respostas.

6.

O exame CSP é realizado com consulta. As pessoas que quiserem utilizar o Manual de Práticas de
Avaliação (APM) durante um exame regional ou em um workshop do IFPUG devem,
obrigatoriamente, trazer sua própria cópia da versão do APM correspondente ao teste. O APM deve
estar obrigatoriamente encadernado (por exemplo, encadernação com 3 anéis, espiral, com fita,
etc.). O proctor é obrigado e inspecionar cada cópia do APM para garantir que esteja encadernada.
Cópias não encadernadas do APM não serão permitidas e serão confiscadas, sendo devolvidas ao
participante após o término do exame. O proctor não terá em seu poder cópias adicionais do APM
para utilização durante o exame. Os participantes podem utilizar suas próprias calculadoras e/ou
cartões de referência rápida disponibilizados por fornecedores do IFPUG. Em qualquer caso, no
entanto, somente o IFPUG APM será utilizado como base para a pontuação do exame. O proctor irá
garantir que somente o APM, uma calculadora e/ou cartões de referência rápida disponibilizados
por fornecedores sejam utilizados durante o exame CSP. A única exceção a esta regra é a utilização
de dicionários para tradução de idiomas.

7.

Se o idioma do Exame não for o seu primeiro idioma, você poderá utilizar um dicionário para
tradução. Se um participante tiver dificuldade com o idioma do exame devido ao mesmo não ser o
seu primeiro idioma, ou um dos principais idiomas de negócios do país, o participante poderá
solicitar 15 (quinze) minutos adicionais de tempo no exame. As solicitações de extensão de tempo
deverão ser efetuadas antes do início do exame e serão concedidas a critério exclusivo do proctor.
Nota: As extensões de tempo são concedidas individualmente e não a todos os participantes de uma
só vez.

8.

O tempo do exame é 2 horas sem intervalos; se precisar de um intervalo, deixe a sala e retorne o
mais rápido possível; haverá anúncios de tempo decorrido a cada hora e aproximadamente a cada
cinco minutos durante os últimos 15 minutos do exame.

9.

Responda a todas as perguntas de múltipla escolha, pois as questões em branco contarão como erro.

10. Se achar que quaisquer perguntas ou opções de resposta não estão claras, escreva um comentário na
folha de respostas, identificando a questão à qual o seu comentário se refere. Somente comentários
na folha de respostas serão considerados na correção do exame.
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11. Levante a mão se precisar de algum esclarecimento; não ajudaremos na interpretação, nem
forneceremos respostas.
12. Ao terminar o exame traga a folha de respostas, o caderno do exame e o papel de rascunho usado
para frente da sala e assine a lista de presença de saída. Os resultados de seu exame não serão
fornecidos se você não devolver todo o material, ou se não assinar a lista de presença na saída.
13. O exame consiste de duas seções: Definição e Implementação. As questões de Definição valem um
ponto cada. As questões de Implementação valem dois pontos cada. Um exame bem sucedido terá
as seguintes características:
(1) O candidato deverá alcançar uma nota global de no mínimo 80%, incluindo ambas as seções,
Definição e Implementação
E
(2) O candidato deverá alcançar uma nota mínima de 70% na seção de Definição
E
(3) O candidato deverá alcançar uma nota mínima de 70% na seção de Implementação
As notas serão publicadas de quatro a seis (4-6) semanas depois de recebidas pelo escritório do IFPUG.
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