
 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EDITAL UFMS/PROPP N° 157, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

Retifica o Edital nº 128/2017-Propp.

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, por meio do Pró-Reitor 

de  Pesquisa e  Pós-Graduação,  no  uso de  suas  atribuições,  torna  pública  a  retificação  do 

Edital n° 128, Propp,  de 12 de setembro de 2017, estabelecendo alteração específica no 

período de inscrições,  das etapas de seleção,  dos recursos, da homologação e das demais 

datas,  para  que  considere  as  descrições  abaixo,  com alterações  sublinhadas,  e  não como 

constou:

No  item  2.1. leia-se:  As  inscrições  ficarão  abertas  pelo  Portal  de  Pós-Graduação 

www.posgraduacao.ufms.br, da 0h do dia 02/01/2018 às 16h do dia 19/01/2018, selecionando-

se o Curso.

No  item  2.1.1 leia-se:  Para  efetivar  a  inscrição,  os  documentos  devem  ser  entregues  na 

Secretaria  de  Curso  pessoalmente  ou  por  procuração,  conforme  formulário disponível no 

Portal, das 8h às 10h30min e das 14h às 16h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e 

pontos  facultativos,  até  o  dia  19/01/2018;  ou  enviados  por  Sedex  até  o  dia  19/01/2018, 

considerando-se a data de postagem.

No item 2.1.2 leia-se:  A isenção da taxa de inscrição seguirá a Lei nº 12.799, de 10 de abril de 

2013. Os pedidos de isenção devem ser entregues ou chegar por Sedex na secretaria de Curso 

até às 16h do dia 12/01/2018, conforme formulário disponível no Portal. Os pedidos recebidos 

fora do prazo serão indeferidos. O candidato que atender somente ao inciso I do Parágrafo 

Único do Art. 1º da referida lei poderá ter isenção parcial.

No item 2.1.3 leia-se: A relação de isenções deferidas e indeferidas será divulgada até às 16h 

do  dia  15/01/2018 no  endereço  www.posgraduacao.ufms.br.  O  candidato  com  isenção 

indeferida   poderá   interpor   recurso   até   às   16h   do   dia   16/01/2018,   conforme  formulário 

disponível no Portal. O recurso deve ser entregue em uma via na Secretaria do Programa e será 

julgado pela Comissão de Seleção. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 

16/01/2018 no Portal de Pós-Graduação.

No item 2.2. b) leia-se: comprovante original de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta   reais), ou R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para os candidatos que 

tiverem isenção  parcial  deferida.  A Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU),  com data  de 
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vencimento  até  o  dia  19/01/2018, deverá  ser  gerada  assim  que  o  candidato  finalizar  sua 

inscrição no Portal;

No item 2.4. leia-se: No dia 24/01/2018, a partir das 9h, o candidato poderá conferir no Portal a 

relação de inscrições deferidas e indeferidas.

No item 2.6. leia-se: No dia 26/01/2018, a partir das 14h, o candidato poderá  conferir no Portal 

a relação definitiva das inscrições deferidas e indeferidas.

No item 3.1. leia-se: O Processo Seletivo constará de etapas de caráter eliminatório (E) e 
classificatório (C), obedecendo à tabela abaixo.

Eventos
Caráter

Data Local Horário Resultado
E C

1ª ETAPA

Prova de Conhecimentos EspecíficosX X 29/01/2018
Unidade 10-
B

8h30min 29/01/2018

2ª ETAPA

Prova de Redação X X 29/01/2018
Unidade 10-
B

8h30min 31/01/2018

3ª ETAPA

Análise Curricular - X
05 e 
06/02/2018

Unidade 10-
B

8h30min 09/02/2018

Análise e arguição do anteprojeto de 
pesquisa

- X
05 e 
06/02/2018

Unidade 10-
B

8h30min 09/02/2018

Classificação no TESTE ANPAD - X
05 e 
06/02/2018

Unidade 10-
B

8h30min 09/02/2018

1O cronograma das arguições será divulgado até dia 02/02/2018, no site 
 www.posgraduacao.ufms.br.

No  item  3.3.1. leia-se:  Será  realizada  no  dia  29/01/2018,  juntamente  com  a  prova  de 

conhecimentos específicos, com início às 8h30min e duração total (prova de conhecimentos 

específicos + prova de redação) de até 4 (quatro) horas.

No item 4.3. leia-se: O prazo de entrega do recurso varia de acordo com a etapa:
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a)  Recurso da 1ª etapa: até às 16h00min do dia 30/01/2018;

b)  Recurso da 2ª etapa: até às 16h00min do dia 01/02/2018;

 c)  Recurso da 3ª etapa: até às 16h00min do dia 15/02/2018.

No item  6.1. leia-se:  O resultado final  do Processo Seletivo,  depois  de decididos  todos os 

recursos  interpostos,  será  homologado  pelo  Colegiado  de  Curso  por  meio  de  Resolução, 

publicada no Boletim de Serviço da UFMS e divulgada na Secretaria de Curso e no Portal de 

Pós-Graduação a partir das 17h do dia 19/02/2018.

No item 7. leia-se: DAS DEMAIS DATAS

DATAS EVENTOS

A definir 
Matrícula de alunos regulares pelo 
Portal

A definir Início das aulas  – aula inaugural

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR
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